
 
 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO SUPERIOR INTERAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES 

FACULTAD INTERAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES 

DOUTORADO EM SAÚDE PÚBLICA 

 

 

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO 

 

 

 

VISÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE SOBRE A 

EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE DO HOMEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunção 

2021 



 
 

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE SOBRE A 

EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE DO HOMEM 

 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora do 

Instituto Superior Interamericano de Ciências 

Sociales como requisito de obtenção do título 

de Doutor em Saúde Pública. 

 

Orientadora: Dra. Edlúcia Dalva Lira Turiano 

 

 

 

 

 

 

Assunção 

2021 



 
 

FICHA CATALOGRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação Facultad Interamericana de 

Ciencias Sociales.  

Bibliotecário Responsável: __________________________________  

 

© 2021 Todos os direitos autorais reservados à Gyna Karine Barbosa Aniceto. A 

reprodução de partes ou do todo deste trabalho só poderá ser feita com autorização 

por escrito da autora.  

Endereço eletrônico: gynakarine@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyna Karine Barbosa Aniceto 

 

VISÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE 

SAÚDE SOBRE A EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE DO 

HOMEM 

 

Arquivo no formato PDF do trabalho acadêmico, 102 fls. 

Tese apresentada ao Programa de Doutorado da Facultad 

Interamericana de Ciencias Sociales. 

Curso de Doutorado em Saúde Pública 

 

Área de Concentração: Saúde do Homem 

                                     Orientadora: Dra. Edlúcia Dalva Lira Turiano 



 
 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO SUPERIOR INTERAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES 

FACULTAD INTERAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES 

A COMISSÃO ABAIXO ASSINADA APROVA A TESE DE DOUTORADO 

ELABORADA POR: GYNA KARINE BARBOSA ANICETO, 

INTITULADA: VISÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 

SOBRE A EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE DO HOMEM 

 

 

COMO REQUISITO PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR EM SAÚDE 

PÚBLICA. 

Tese aprovada em ______/______/2021. 

 

__________________________________________________________________ 

Profª.  

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

__________________________________________________________________ 

Examinador (a) 

 

__________________________________________________________________ 

Examinador (a) 

 

__________________________________________________________________ 

Examinador (a) 

Assunção  

2021 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a Deus, minha família, amigos e 

professores, em especial à minha mãe Geni 

Barbosa Aniceto, in memoriam. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço primeiro a Deus por todo suporte de fé e esperança, pois sem elas 

eu se quer, estaria percorrendo esse novo caminho. 

 Agradeço à minha família, meu Pai, Irmão, Esposo e Filha por serem a minha 

base sólida e me fornecer todo suporte emocional, e por entenderem meus 

momentos de ausência e até mesmo estresses ao longo do percurso. 

 Agradeço especialmente e com muito amor àquela que lutou todos os dias 

pela minha educação, chorando minhas lágrimas, sorrindo com minhas alegrias, 

meu Anjo de Luz, minha mãe Geni Barbosa Aniceto, in memoriam. 

 Agradeço aos meus amigos por todo apoio e por me incentivarem a alçar 

novos voos acadêmicos, sempre compreendendo meus momentos de ausência em 

momentos importantes de comemoração e socialização. 

 Agradeço à ex-Prefeita Rênya Carla Medeiros da Silva, a qual me incentivou 

a concluir este novo caminho me apoiando em todas decisões, e auxiliando para a 

realização deste projeto. 

 Agradeço a todos os participantes da pesquisa por aceitarem participar e por 

estarem dispostos a auxiliarem nessa minha caminhada mesmo que 

inconscientemente, vocês foram uma das peças chaves na construção desta 

pesquisa. 

 E por fim agradeço a todos docentes que ao longo do curso passaram 

conhecimentos relevantes para minha formação. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Conheça todas as teorias, domine todas as 

técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja 

apenas outra alma humana”. 

Carl Gustav Jung  



 
 

RESUMO 

 
 
A saúde é um direito de todos e um dever do Estado no Brasil, onde dentre os 

sistemas de saúde nacional encontra-se os serviços de Atenção Básica de Saúde 

representada atualmente, principalmente pelas Estratégias de Saúde da Família que 

dentre suas atribuições está a saúde do homem e a realização de educação em 

saúde. Desta maneira, esta pesquisa tem por objetivo verificar a visão dos 

profissionais da atenção básica de saúde de Passira – PE acerca da educação 

popular em saúde do homem. Foi atribuído como percurso metodológico, uma 

pesquisa descritiva opinativa de abordagem qualiquantitativa realizada com 

profissionais de saúde atuantes nas Estratégias de Saúde da Família de Passira – 

PE, na qual a coleta de dados ocorreu por instrumento indexado em plataforma 

online sendo distribuído por meio de mídias digitais. Quanto a análise de dados 

ocorreu por dois meios, estatística descritiva e análise de conteúdo. No que se refere 

aos principais resultados, identificou-se na visão dos participantes um bom nível de 

conhecimento acerca da saúde dos homens, seus principais aspectos e da educação 

em saúde. Verificou-se também que a educação em saúde é uma pratica corriqueira 

executada pelos profissionais participantes inclusive com a população masculina. 

Todavia foi visto que mesmo a educação em saúde considerada majoritariamente 

como provocadora de efeitos benéficos positivos para os homens, existem desafios 

na inserção deste público nos processos educativos. Sendo assim, concluiu-se que 

os achados desta pesquisa conseguiram cumprir os objetivos propostos. 

 

Palavras-chave: Atenção Básica de Saúde. Educação em saúde. Saúde do homem. 

Opinião pública. Profissionais da saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 
 
La salud es un derecho de todos y un deber del Estado en Brasil, donde entre los 

sistemas nacionales de salud se encuentran los servicios de Atención Primaria de 

Salud actualmente representados principalmente por las Estrategias de Salud de la 

Familia, que incluyen entre sus atribuciones la salud del hombre y la realización de 

educación para la salud. De esta manera, esta investigación tiene como objetivo 

verificar la visión de los profesionales de la atención básica de salud de Passira - PE 

sobre la educación popular en salud masculina. Para ello, se asignó como 

metodología una investigación cualitativa transversal con enfoque cualitativo y 

cuantitativo, realizada con profesionales de la salud que trabajan en las Estrategias 

de Salud de la Familia de Passira - PE. En el cual la recolección de datos se produjo 

mediante un instrumento de recolección de datos indexados en una plataforma en 

línea que se distribuye a través de medios digitales. En cuanto al análisis de datos, 

se realizó mediante dos medios, estadística descriptiva y análisis de contenido. Con 

respecto a los principales resultados, se identificó que, a juicio de los participantes, 

un buen nivel de conocimiento sobre la salud del hombre y sus principales aspectos 

y educación para la salud. También se encontró que la educación en salud es una 

práctica común realizada por los profesionales participantes, incluida la población 

masculina. Sin embargo, se observó que incluso la educación para la salud 

considerada mayoritariamente como causa de efectos beneficiosos positivos para 

los hombres, existen desafíos en la inserción de este público en los procesos 

educativos. Así, se concluyó que los hallazgos de esta investigación lograron cumplir 

con los objetivos propuestos.  

 

Palabras clave: Atención Primaria de Salud, Educación para la salud. Salud de los 

hombres. Opinión pública. Profesionales de la salud. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O homem desde sua origem tem um papel na sociedade, o de ser corajoso, 

provedor, protetor, violento, dominador, decidido, macho, forte e capaz. Pelo fato do 

homem ter essas funções descritas acima, ele quase nunca procura os serviços de 

saúde por serem criados para assistir, prover e proteger e assim não podendo ser 

assistido e admitindo que possam adoecer (NASCIMENTO; GOMES, 2008).  

 Além desses motivos citados pelo qual o homem não procura os serviços de 

saúde existem ainda outros pretextos, que são devidos os serviços de saúde não 

atenderem a demanda masculina, pois o horário de funcionamento coincide com o 

horário do trabalho e com isso os homens colocam o emprego em primeiro lugar, 

ficando a saúde em segundo plano (COUTO et al., 2010; GOMES et al., 2011).  

 Devido ao fato desses homens não procurar os serviços de saúde por inúmeros 

motivos, sendo um deles a não existência de um programa sobre a saúde do homem 

o Ministério da Saúde (MS), junto com outras entidades observou a necessidade de 

uma nova política, a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem 

(PNAISH), que surgiu em novembro de 2008 pelo fato dos agravos na área masculina 

serem considerados um problema de saúde pública e entrou em vigor em agosto de 

2009, através da portaria GM/MS nº 1944 (CHAKORA, 2014).  

 A PNAISH tem como princípio a qualidade e humanização que prevê a 

promoção, reconhecimento e respeito ao direito dos homens (BRASIL, 2008). Dentre 

os agravos da saúde do homem, que merece destaque está o câncer de próstata, 

devido ser o mais prevalente em homens e o sexto tipo de câncer mais comum no 

mundo, é considerado o câncer da terceira idade por atingirem na sua maioria homens 

a partir dos 65 anos, a mortalidade por câncer de próstata é elevada (INCA, 2018).  

 O processo educativo na saúde é mais conhecido como educação em saúde e 

se trata da educação popular em saúde e nela é associada duas áreas de 

conhecimento que é a educação e a saúde, e estas vem sendo amplamente utilizadas 

na sociedade atual, principalmente em âmbito de Atenção Primária a Saúde (APS), 

que é composta nos dias correntes principalmente pelas Estratégias de Saúde da 

Família (ESF) que possui uma equipe mínima composta de enfermeiro, técnico de 

enfermagem, médico e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), além desses também 

podem fazer parte a equipe de saúde bucal, formada por dentista e auxiliar de saúde 
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bucal (ASB) e receber o apoio de uma equipe multidisciplinar (VENTURI, 2013; 

COSTA, 2018). 

 A partir do exposto e da relevância da educação popular em saúde no campo 

da saúde do homem, esta pesquisa tem como objetivo principal verificar a visão dos 

profissionais da atenção básica de saúde de Passira – PE acerca da educação popular 

em saúde do homem.  

 

1.1 PROBLEMA 

 

 A educação em saúde é uma ferramenta primordial na educação da população 

em geral, inclusive na saúde do homem.  Pois é através da educação em saúde, que 

se pode levar a população o conhecimento sobre a temática, orientando-os e 

ajudando-os a detectar precocemente qualquer anormalidade em sua saúde, além de 

auxiliá-los na tomada de medidas preventivas a agravos de relevância. 

 Desta forma esse estudo tem como problemas norteadores: 

• Qual o perfil sociodemográfico e profissional dos profissionais de saúde 

atuantes na Atenção Básica de Saúde (ABS) de Passira – PE? 

• Qual a visão dos profissionais de saúde atuantes na Atenção Básica de Saúde 

de Passira – PE sobre a educação em saúde com os homens? 

• Qual a opinião dos profissionais de saúde atuantes na Atenção Básica de 

Saúde de Passira – PE sobre os efeitos da educação em saúde realizada com 

a população masculina? 

• Quais tipos de metodologias educativas são utilizadas na realização de 

educação em saúde com os homens por parte dos profissionais de saúde 

atuantes na Atenção Básica de Saúde de Passira – PE? 

• Quais as principais temáticas abordadas pelos profissionais de saúde atuantes 

na Atenção Básica de Saúde de Passira – PE durante a educação em saúde 

com os homens? 

• Qual o nível de conhecimento autorreferido pelos profissionais de saúde 

atuantes na Atenção Básica de Saúde de Passira – PE acerca da saúde do 

homem? 

 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 
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 A saúde do homem ainda é uma temática pouco abordada no âmbito nacional, 

principalmente no âmbito da atenção básica de saúde, mesmo problemas como o 

câncer de próstata ser um grande problema de saúde pública no Brasil. 

 Os homens ainda na atualidade possuem um estigma e muitas vezes falta de 

conhecimento sobre a saúde e da importância da realização de medidas preventivas 

de saúde, como a realização dos exames regulares. 

 Além disso, muitos profissionais da atenção básica pelo fato dos homens não 

procurarem muito os serviços acabam negligenciando a educação para esse público. 

 Contudo, realça-se que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, como 

rege a Constituição Federal de 1988, sendo a saúde apontada como o melhor e mais 

elevado artifício para que ocorra desenvolvimento em diversas áreas, tais como: 

economia, desenvolvimento social e pessoal, além de ser de grande relevância para 

a qualidade de vida da população (BUSS, 2007). 

 No que tange o conhecimento, tem-se que o processo de educação em saúde 

potencializa a promoção e prevenção da saúde, pois possui o objetivo de promover a 

aquisição de conhecimento sobre um determinado tema na área da saúde, buscando 

modificar e melhorar os saberes dos indivíduos ou de um grupo de indivíduos 

específicos, a fim de fortalecer a cidadania e autonomia desses indivíduos no 

processo de saúde-doença (SANTILI et al., 2016). 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 O processo educativo na área da saúde traz resultados comprovados, onde um 

dos métodos de ensino refere-se à educação popular em saúde e o precursor de sua 

estrutura teórica foi Paulo Freire (VASCONCELOS, 2012).  

 Essa educação popular em saúde trata-se da junção da participação de 

agentes como professores e profissionais da saúde e busca trabalhar, de maneira 

pedagógica, o homem e os grupos envolvidos na participação popular, para ampliar 

sua análise crítica a respeito da realidade (VASCONCELOS, 2012). 

 Segundo Paulo Freire, o objetivo da educação popular em saúde não é formar 

sujeitos polidos, que bebam apenas água fervida, pois evita uma gama de agravos, 

mas sim, ajudar as classes mais humildes a conquistarem a sua autonomia e a 

conhecer os seus direitos (SOUZA et al., 2005). 
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 Sendo assim, realizar educação com os homens é de suma importância para a 

autonomia deste público no processo de saúde-doença, onde os profissionais de 

saúde principalmente aqueles atuantes na Atenção Primária à Saúde devem realizar 

educação em saúde com os homens, contudo é preciso que esses profissionais 

detenham um conhecimento satisfatório nessa área.  

 Portanto, esse estudo justifica-se pela importância do conhecimento dos 

profissionais sobre a educação em saúde quanto à saúde do homem para promoção 

de conhecimento a população masculina e consequentemente para melhor autonomia 

desses indivíduos no processo de saúde-doença. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Geral 

 

 Verificar a visão dos profissionais da atenção básica de saúde de Passira – PE 

acerca da educação popular em saúde do homem. 

 

1.4.2 Específicos  

  

• Traçar perfil sociodemográfico e profissional; 

• Verificar o nível de conhecimento autorreferido dos profissionais de atenção 

básica de saúde de Passira – PE sobre a saúde do homem; 

• Verificar se na visão dos profissionais de atenção básica de saúde de Passira 

– PE a educação em saúde gera resultados positivos na população masculina; 

• Verificar os principais métodos educacionais utilizados pelos profissionais de 

atenção básica de saúde de Passira – PE na educação em saúde do homem; 

• Verificar as principais dificuldades/desafios indicadas pelos profissionais de 

atenção básica de saúde de Passira – PE na educação em saúde do homem. 
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1.5 HIPÓTESES 

 

 Os profissionais da atenção básica possuirão conhecimento em saúde do 

homem e educação popular em saúde e realizarão atividades educativas com esse 

público, com frequência majoritariamente mensal. 

 Os profissionais irão indicar que a educação em saúde é realizada de acordo 

com os principais agravos que atinge a saúde do homem em específico. 

 Os profissionais vão relatar dificuldades na adesão aos homens ao processo 

educativo e relatarão que mesmo diante às dificuldades, quando realizada, traz 

benefícios. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 TEORIAS DA EDUCAÇÃO 

 

 A palavra teoria é utilizada diversas vezes na sociedade sem uma exatidão de 

seu significado, onde genericamente teoria pode ser entendida como uma maneira de 

sistematizar uma área da ciência de uma forma particular de enxergar as coisas, de 

antecipar certas observações, de elucidar algo e até mesmo de resolver uma 

problemática (VIEIRA; MOREIRA, 2011). 

 No que tange teoria da educação Costa, Fonseca (2016) discorre que: 

 

É a ciência que pesquisa o valor e os limites da educação como 
processo de edificação e de libertação do ser humano, deseja explicar 
o verdadeiro sentido e sua dimensão, conceitual e fidedigno do 
processo educativo do indivíduo. Assim, pode-se dizer que as Teorias 
da Educação são constituídas por “concepções pedagógicas”, as quais 
são correspondentes de “ideias pedagógicas”. (COSTA; FONSECA, 
2016, p. 23). 

 

 Ainda no que se refere às teorias da educação, Cabanas (2002) discorre que 

as concepções de finalidade educacionais de maneira geral são constituídas em três 

níveis que são a filosofia, sociológico e pedagógico. Onde sobre esses níveis Costa, 

Fonseca (2016) traz que: 

 

Nível da filosofia: educação que, sobre a base de uma reflexão 
radical, rigorosa e de conjunto sobre a problemática educativa, busca 
explicitar as finalidades, os valores que expressam uma visão geral de 
Homem, de mundo e de sociedade, com vistas a orientar a 
compreensão do fenômeno educativo; Nível sociológico: procura 
sistematizar os conhecimentos disponíveis sobre os vários aspectos 
envolvidos na questão educacional que permitam compreender o lugar 
e o papel da educação na sociedade. Busca identificação com a 
pedagogia, e passa a compreender o lugar e o papel da educação na 
sociedade; Nível pedagógico: é o modo como é organizado e 
realizado o ato educativo. Portanto, em termos concisos, podemos 
entender a expressão “concepções pedagógicas” como as diferentes 
maneiras pelas quais a educação é compreendida, teorizada e 
praticada. (COSTA; FONSECA, 2016). 

 

2.2 PRINCIPAIS TEORIAS E TEÓRICOS DA EDUCAÇÃO 

 

2.2.1 A abordagem científica do ensino e o Behaviorismo 
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 O Behaviorismo refere-se a um agrupamento de abordagens que propõe que o 

comportamento trata-se do objeto de estudo da psicologia, visto que, a palavra 

Behaviorismo significa comportamento e é originaria da palavra inglesa Behavior 

(CAMILLO, 2018). 

 Vale destacar que nessa teoria o principal teórico de destaque foi John B. 

Watson (Figura 1), sendo assim considerado o pai do Behaviorismo. Watson nasceu 

em 1878 crescendo na Carolina do Sul, aos 16 anos ingressou na Universidade 

Furman (CAMILLO, 2018). 

 Mesmo considerando-se um discente pobre, se formou após 5 anos do seu 

ingresso na faculdade com um grau de mestre, passando a estudar logo após 

psicologia na Universidade de Chicago, onde nesta área da psicologia recebeu em 

1903 seu PHD, vindo a falecer em 1958 (CAMILLO, 2018). 

 Em seu estudo Remor (2016) ao estudar Watson discorre que esse teórico 

apontava que: 

 

’’ A psicologia deveria ser puramente objetiva, uma ciência natural e 
experimental, investigando o comportamento tanto humano quanto 
animal. Essa reflexão é importante salientar, visto que uma das metas 
dessa corrente é a previsão e controle do comportamento de modo 
geral. As ideias do behavior já haviam sendo desenvolvidas aos 
poucos, ou seja, não foi exatamente criada por Watson, mas sim 
organizada e formalizada por ele.’’ (REMOR, 2016). 

 

 Remor (2016) ainda ressalta que Watson formalizou e organizou três principais 

ideias behavioristas, que podem ser visualizados na figura 2. 

 Ainda de acordo com Remor (2016) Watson dentro do Behaviorismo com o 

intuito de aperfeiçoar e ajustar metodologias de cunho científico “insistiu que era 

preciso limitar-se ao estudo objetivo do comportamento com métodos de investigação 

rígidos”, sendo assim após instituição Watson acabou incluindo a observação pelos 

métodos, como pode ser identificado na figura 3. 

 

2.2.2 As implicações pedagógicas do cognitivismo 

 

 A palavra cognição é originária da palavra estrangeira Cognitione e significa 

aquisição de um conhecimento por meio da percepção. De acordo com Teixeira 

(2008) cognição trata-se do: 
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“Conjunto dos processos mentais usados no pensamento, na 
percepção e na classificação, reconhecimento e compreensão, para o 
julgamento por meio do raciocínio, para o aprendizado de 
determinados sistemas e soluções de problemas” (TEIXEIRA, 2008). 

 

 Todavia no que tange a aprendizagem no cognitivismo é idealizada e 

estruturada como um processo de ganho de esquemas de respostas e adaptações 

sucessivas ao meio, como pode ser exemplificado na figura 4. 

 Onde dentre os teóricos sobre as implicações pedagógicas do cognitivismo 

encontram-se David Ausubel (Figura 5) e Robert Gagné (Figura 6) (CAMILLO, 2018). 

 Ausubel criou a teoria da aprendizagem significativa na qual a aprendizagem 

para ser significativa, o conhecimento novo desse indivíduo passa a ser atrelado a 

conhecimentos prévios (cultural), pois se não a aprendizagem se tornará mecânica 

(MOREIRA, 2010). 

 Ainda sobre a aprendizagem significativa de Ausubel de acordo com Veiga 

(2017) trata-se de: 

 

Um processo no qual uma nova informação interage com uma estrutura 
de conhecimento específico, denominado de “subsunçor”, existente na 
estrutura cognitiva de quem aprende. O “subsunçor” é um conceito, 
uma ideia, uma proposição já existente na estrutura cognitiva, capaz 
de servir de “ancoradouro” a uma nova informação de modo que 
adquira, assim, significado para o indivíduo (VEIGA, 2017). 

  

 Já Robert Gagné tinha a aprendizagem como uma modificação interna, e ainda 

tenta integrar essas mudanças às conceituações básicas das teorias 

comportamentais e cognitivas. Ainda segundo Gagné, existem dentro desta teoria 

distintos tipos e níveis de aprendizagem e ainda ressalta que cada um desses 

requerem tipos instrucionais diferenciado (NASCIMENTO, 2011). 

 

2.2.3 O construtivismo na educação e Jean Piaget 

 

 Jean Piaget (Figura 7) juntamente com Vygotsky traz dentro da psicologia que 

já estava em vigor a ideia de que o conhecimento tem seu alicerce em contextos 

orgânicos de socialização culturalmente estruturados, onde Argento (S/A) destaca que 

segundo esse construtivismo relatado por Jean Piaget e Vygotsky o indivíduo alicerça 

a construção de seu aprendizado de dentro para fora com base nas experiências de 

fundo psicológico (CAMILLO, 2018).. 
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2.2.4 O socioconstrutivismo na educação e Lev Vygotsky 

 

 Lev Vygotsky (Figura 8) alicerçou seus estudos nos diferentes distúrbios de 

linguagem e/ou aprendizado acarretados pelas deficiências adquiridas e congênitas, 

onde segundo este teórico mais especificamente na teoria vygotskiana as crianças ao 

nascerem só possuem funções psicológicas relevantes e indispensáveis e que a 

transformações dessas funções em funções psicológicas superior só ocorre por meio 

do aprendizado cultural (CAMILLO, 2018). 

 Com base nessa ideia de Vygotsky Coelho; Pisoni (2012) discorrem que: 

 

Dessa forma membros imaturos da espécie humana vão aos poucos 
se apropriando dos modos de funcionamento psicológicos, 
comportamento e cultura. Neste caso podemos citar a importância da 
inclusão de fato, onde as crianças com alguma deficiência interajam 
com crianças que estejam com desenvolvimento além, realizando a 
troca de saberes e experiências, onde ambos passam a aprender junto. 
(COELHO; PISONI, 2012, p.146). 

 

2.3 EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

 Como o próprio nome já indica a educação em saúde é o encontro de duas áreas 

científicas que é a saúde e a educação, porém muitas vezes essas áreas podem 

apresentar-se de forma distinta, o que pode dificultar o seu entendimento, é tanto que 

até mesmo sua nomeação é polissêmica, ou seja, é encontrada em diversas versões 

na literatura, como exemplo, pode citar: educação sanitária, educação em saúde, e 

educação para saúde (VENTURI, 2013). 

 Para Ferreira (2014) a educação em saúde é um processo de conscientização 

do indivíduo e do coletivo, além de ser também um recurso inseparável de outras 

práticas desenvolvidas no âmbito do SUS. 

 

2.4 EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE (EPS) 

 

 A EPS começa a se formar como corpo teórico e prática social ao fim da década 

de 1950. Paulo Freire (Figura 9) foi o precursor na estruturação teórica da educação 

popular em saúde. Ela é a junção da participação de agentes como professores e 

profissionais da saúde e busca trabalhar, de maneira pedagógica, o homem e os 

grupos envolvidos na participação popular, para ampliar sua análise crítica a respeito 
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da realidade. É um método de construção de participação popular na mudança da vida 

social (VASCONCELOS, 2012).   

A educação popular em saúde questiona o que define a situação do 

adoecimento e o cuidado a partir das concepções, saberes e representações sociais 

da população (BONETTI; PEDROSA; SIQUEIRA, 2011).  

Para Paulo Freire, o objetivo da educação popular em saúde não é formar 

sujeitos polidos, que bebam apenas água fervida, pois evita uma gama de agravos, 

mas sim, ajudar as classes mais humildes a conquistarem a sua autonomia e a 

conhecer os seus direitos (SOUZA et al., 2005).  

Contudo, a educação popular em saúde é pautada no diálogo e na troca de 

saberes entre o indivíduo e o profissional facilitador, pois neste modelo de educação 

em saúde o saber popular é valorizado (VASCONCELOS, 2009). 

 O ponto chave do movimento educacional popular em saúde está baseado nas 

discussões a respeito de temáticas vivenciadas pela população que levem à 

mobilização social para uma melhor qualidade de vida (VASCONCELOS, 2009). 

Sendo assim, segundo Vasconcelos (2012), a educação popular em saúde é 

uma maneira comprometida e participativa de fazer a condução do trabalho educativo 

orientado pela perspectiva de efetivação de todos os direitos da população. 

 A institucionalização da educação em saúde tem início no ano de 2003 e, a 

princípio, esteve vinculada à Secretaria da Gestão da Educação e do Trabalho. Alguns 

anos após, vinculou-se à Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP). Em 

2009 foi criado na SGEP o Comitê Nacional de Educação Popular em Saúde, que 

estava dedicado à formulação da política (BRASIL, 2013). 

 A Política Nacional de Educação Popular em Saúde foi regulamentada pela 

Portaria nº 2.761, de 19 de novembro de 2013. Ela vem reafirmar o compromisso com 

os princípios do SUS e sugere uma prática pedagógica para ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde. Ela traz ainda como princípios o diálogo, a 

amorosidade, a problematização, a construção compartilhada do conhecimento, a 

emancipação, e o compromisso com a construção do projeto democrático e popular 

(BRASIL, 2013). 

 De acordo com o Decreto nº 7.508, a Política Nacional de Educação Popular 

em Saúde potencializa os processos criados para enfrentar os desafios atuais do 

SUS. Ela é essencial, pois suas ações contribuem com a garantia da integralidade, 
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para a incorporação dos modos populares e tradicionais do cuidado e fortalece a 

atenção básica (BRASIL, 2013). 

 

2.5 SAÚDE PÚBLICA 

 

 Nos primórdios do milênio, a saúde se modifica e passa a não ser somente a 

ausência de doença, onde passa por seguir os preceitos da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) que enfatiza que a saúde é um estado de completo bem estar físico, 

social e mental (OLIVEIRA et al., 2013). 

 Ainda realça-se que para a Organização das Nações Unidas (ONU) existem 

alguns países no mundo que são considerados referência em saúde pública, onde 

entre eles pode-se encontra: Espanha, Canadá, França, Reino Unido e Suécia, no 

qual estes países são desenvolvidos e investem no mínimo 8% do seu Produto Interno 

Bruto (PIB) na saúde pública. Entretanto neste quesito o Brasil investe na saúde 

pública apenas 4% do PIB ficando longe da realidade dos países referência nesta área 

(SILVA, 2016). 

 Sobre as definições de saúde pública e saúde coletiva Leal (2015) discorre que 

são consideradas sinônimas, todavia não são e que a definição de ambas acaba por 

se tornar difícil. Onde se tem que a saúde pública no mundo, incluindo o território 

nacional teve seu desenvolvimento baseado em ações e políticas direcionadas a 

população e/ou aos coletivos, podendo-se compreender desta maneira que a saúde 

pública enquanto política social governamental, que articula a relação da sociedade e 

do Estado. 

 De acordo com Silva (2016) pode-se enfatizar ainda que a saúde pública no 

território nacional é uma questão de direito e que possui um material promissor e 

extremamente rico na contemporaneidade, existindo uma gama de campo de 

pesquisa nesta área, além de uma série de escolas e cursos de graduação e pós-

gradação de saúde pública em todo território nacional. 

  No qual esse fato deve-se a efetivação da saúde como direito do individuo e 

dever do Estado na Constituição de 1988 e do surgimento do SUS por meio da Lei 

nº8080 de 1990 (SILVA, 2016). 

 Neste contexto a literatura destaca que o SUS é uma conquista dos brasileiros 

e que a população para entender as atuais Políticas Públicas nacionais precisa 
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conhecer a história da evolução da saúde pública e as lutas que resultaram nesta 

conquista (GUIDINI, 2012). 

 Silva (2016) ainda discorre que as políticas pública brasileiras são dividas por 

ciclos vitais e incluem faixa etária, situação social, orientação sexual, gênero, etnias, 

além das políticas transversais de relevância para a sociedade brasileira, onde se 

destacam: 

✓ Saúde do Idoso; 

✓ Saúde da Criança e do Adolescente; 

✓ Saúde da Mulher; 

✓ Saúde da População Prisional; 

✓ Saúde Bucal; 

✓ Saúde Mental; 

✓ Alimentação e Nutrição; 

✓ Saúde da População Negra; 

✓ Saúde da População Indígena; 

✓ Saúde da População LGBTQ+;  

✓ Política de DST/AIDS. 

 

2.6 HISTÓRICO DO SISTEMA DE SAÚDE NACIONAL 

 

 No Brasil de acordo com Silva (2016) a história da saúde pública é marcada 

por um encarilhamento de reorganização administrativas e da edição de uma série de 

normativas, no qual esses passos são considerados essenciais na construção do 

modelo de sistema de saúde do Brasil nos dias correntes, onde a linha cronológica 

histórica se inicia em meados do século XVI. 

 Ainda segundo Silva (2016) no inicio, mais precisamente no período colonial 

até meados da década de 1930 as ações de saúde não possuíam uma organização 

institucional, essa organização só veio a ocorrer posteriormente por meio de uma 

gama de mudanças, mais especificamente o surgimento e extinção de uma gama de 

órgãos com finalidade de controle e prevenção de doenças o que no fim resultou na 

criação do SUS. 

 Onde a literatura discorre que a saúde só passou a ter intervenção efetiva do 

Estado na década de 1930 por meio da criação do Instituto de Aposentadoria e 
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Pensões (IAP), onde este instituto surge a partir da industrialização nacional e da 

garantia de assistência médica para os trabalhadores (BRAVO, 2006). 

 Na qual as mudanças ocorridas em 1964 por meio do golpe militar e as 

transformações da década de 1980 culminaram a promulgação da Constituição de 

1988, que vem por inaugurar o novo sistema de proteção social traçado na concepção 

de seguridade social, que por sua vez acaba por universalizar como quesito de saúde 

pública e dever do Estado, o direito da população brasileira a previdência, assistência 

social e a saúde (BRAVO, 2006). 

 Sobre uma dessas primeiras intervenções do Estado na saúde Guidini (2012) 

discorre que ocorreu no inicio do século XX no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, 

com a nomeação de Oswaldo Cruz como diretor do Departamento Federal de Saúde 

Pública, pois a situação sanitária se apresentava em estado caótico pela presença de 

uma gama de doenças, como, por exemplo, malária, peste, varíola e febre amarela. 

Onde este departamento com a direção de Oswaldo Cruz objetivou a erradicação da 

epidemia de febre amarela então instalada na capital do Brasil. 

 Ainda referindo-se a Oswaldo Cruz a literatura trás que este no Departamento 

Federal de Saúde Pública procurou organizar o serviço e com isso criou um laboratório 

bacteriológico, uma sessão demográfica, a inspetoria de desinfecção e isolamento, 

um serviço de engenharia sanitária e de profilaxia de febre amarela e o instituto 

soroterápico federal que posteriormente se tornou o Instituto Oswaldo Cruz 

(POLIGNANO, 2015). 

 No tocante das medidas adotadas por Oswaldo Cruz realça-se que este aderiu 

medidas alicerçadas em campanhas sanitárias com o objetivo de combater as 

epidemias primeiramente urbanas e posteriormente rurais. Onde nesta época se tinha 

uma estrutura administrativa de saúde centralista, corporativista e tecnoburocrática, 

associado a um corpo médico generalista procedente da oligarquia de base agrária 

(GUIDINI, 2012). 

 Contudo, ressalta-se que a intervenção médica do departamento de Oswaldo 

Cruz por meio das campanhas sanitárias de forma autoritária acabou por gerar 

desconfiança por parte da população  e consequentemente sua oposição e dos líderes 

militares e políticos, o que acarretou em 1904 na conhecida revolta da vacina, que 

nada mas foi do que a resistência contra a vacinação obrigatória da varíola 

(POLIGNANO, 2015). 
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 Já por volta de 1920 com a sucessão de Oswaldo Cruz por Carlos Chagas 

historicamente ocorreu à reestruturação do então Departamento Federal de Saúde 

Pública associado ao Ministério da Justiça, dando-se inicio a introdução de 

campanhas de caráter de prevenção com a educação sanitária, além do que neste 

mesmo período foram criados órgãos especializados em algumas áreas da saúde 

como a tuberculose, doenças venéreas (doenças sexualmente transmissíveis) e lepra 

(hanseníase) (GUIDINI, 2012; POLIGNANO, 2015). 

 De acordo com Carvalho; Barbosa (2010) o desenvolvimento das políticas 

sociais do inicio do século XX tratava-se de uma estratégia para integração dos 

trabalhadores e da classe média brasileira da época nos projetos estatais de 

modernização e industrialização nacional. 

 Ainda segundo Carvalho; Barbosa (2010) quanto aos IAP que foram criados 

por Getúlio Vargas nos quais os trabalhadores atrelados aos sindicatos eram os 

beneficiados e ainda enfatiza-se que a organização nesses institutos não era por 

empresa e sim por categoria profissional, como, por exemplo, bancários, marítimos e 

comerciários, só podendo fazer parte destes institutos aqueles trabalhadores que 

contribuíssem com a Previdência Social.  

 A literatura ainda destaca que foi na Era Vargas que a saúde pública com base 

nas campanhas sanitárias chegou a seu ápice. E que o Departamento Federal de 

Saúde Pública em 1938 a 1945 foi dinamizado e reestruturado, centralizando e 

articulando as ações de cunho sanitário em todo território nacional. E destaca ainda 

que em 1942 com o intuito de atuar nas áreas onde os serviços de saúde da época 

ainda não chegavam surge o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) (GUIDINI, 

2012). 

 Posterior aos marcos históricos da saúde pública enfatizados anteriormente 

Carvalho; Barbosa (2010) trazem que em 1960 houve a promulgação Lei Orgânica da 

Previdência Social (LOPS) o que acarretou na padronização do cardápio de serviços 

de saúde ofertados aos trabalhadores segurados, e neste caso começava a 

independer de sua filiação. Ou seja, de acordo com Carvalho; Barbosa (2010) a LOPS 

veio para unificar com regime da previdência social para todos os trabalhadores que 

possuíam regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),  

 Entretanto a literatura ainda destaca que os trabalhadores rurais foram 

excluídos da LOPS, e que esses só passaram a ser incluído com o surgimento em 
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1963 da Lei 4.214 que instaurou o Fundo da Assistência ao Trabalhador Rural 

(FUNRURAL) (POLIAGNANO, 2015). 

 Seguindo adiante no percurso histórico a literatura relata a criação do Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS) em 1966 pelo governo militar, o que acarretou 

na unificação de todas as instituições previdenciárias, o que na área da saúde gerou 

o alicerçamento da tendência de contratação de serviços de saúde de produtores 

privados, com o objetivo de expandir a oferta dos serviços de saúde aos 

previdenciários (CARVALHO; BARBOSA, 2010). 

 Todavia Polignamo (2015) destaca que o INPS através da contratação dos 

produtos privados de serviços de saúde acabou por contratar e estabelecer convênios 

com grande parte dos hospitais e médicos do Brasil, levando esse grupo a se 

capitalizarem e acabar acarretando a elevação do consumo de equipamentos 

hospitalares e médicos e dos medicamentos.  

 E com isso tem-se que as consequências do INPS logo vieram à tona, e assim 

em 1974 foi formulado um Plano de Pronta Ação como uma maneira de tentar 

disciplinar a oferta dos serviços de saúde, e para isto tinha por finalidade universalizar 

a assistência média especialmente de caráter emergencial, ou seja, a previdência 

social pretendia pagar os custos de saúde provenientes da rede privada e pública 

independente do vínculo previdenciário do trabalhador que necessitava da assistência 

médica (CARVALHO; BARBOSA, 2010). 

 De acordo com Guidini (2012) em 1977 houve o surgimento do Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) sendo considerado 

para a área da saúde um projeto racionalizador, modernizante e de reformatação das 

políticas públicas nacionais existentes, onde este instituto tinha como meta realizar a 

articulação dos serviços de saúde entre si e entre o grupo de políticas de proteção 

social.  

 Contudo essa tentativa do INAMPS acaba sendo um tanto que frustrada, uma 

vez que, o INAMPS na década de 1980 se depara com a crise financeira nacional 

agravada e com isso necessita equaciona-la, não apenas como gestor da saúde aos 

assegurados previdenciários como responsável pelos serviços de assistência medica 

ao conjunto populacional (CARVALHO; BARBOSA, 2010; GUIDINI, 2012). 

 E em decorrência disso e com o foco de combater a as fraudes e os custos 

elevados em 1981 é criado associado ao INAMPS o Conselho Consultivo de 

Administração da Saúde Previdenciária (CONASP), que tinha como propósito base a 
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reversão gradual do modelo assistencial médico por meio da elevação da 

produtividade do sistema de saúde, da equalização dos serviços ofertados, da 

melhora da qualidade assistencial, da hierarquização, da supressão da ociosidade dos 

serviços públicos, da criação do domicilio sanitário, e da montagem de um sistema 

auditor dos serviços assistenciais de saúde (GUIDINI, 2012; POLIGNANO, 2015). 

 No que tange os principais programas do CONASP Carvalho; Barbosa (2010) 

destaca que foram: 

✓ A Implantação das Ações Integradas de Saúde (AIS) que tinha como objetivo 

racionalizar e revitalizar a oferta dos serviços de saúde do setor público; e  

✓ O projeto de implementação do Sistema de Atenção Médico-Hospitalar da 

Previdência Social (SAMHPS) que tinha por finalidade o controle e 

financiamento da rede de serviços de saúde do setor privado que possuía 

contrato ou vínculo firmado. 

 Realça-se que seguindo os marcos históricos ocorreu em março de 1986 um 

importante marco para a saúde nacional, que se trata da VII Conferência Nacional de 

Saúde, visto que essa conferência teve grande representatividade e alastrou a ideia 

política e democrática da reforma sanitária direcionada para a universalização do 

acesso, da integralidade da atenção, da equidade no atendimento assistencial, da 

regionalização, da descentralização, da unificação institucional do sistema de saúde, 

da participação popular e da hierarquização dos serviços de saúde (CARVALHO; 

BARBOSA, 2010; GUIDINI, 2012; POLIGNANO, 2015). 

 E por fim, temos que a partir de todo esse percurso em 1987 surge o Programa 

de Desenvolvimento de Sistemas Unificados e Descentralizados da Saúde (SUDS) e 

posteriormente com a Constituição de 1988, que trás a saúde como um direito de 

todos e dever do Estado; e das Leis nº 8080 e nº 8142 de 1990 ocorre à finalização 

da formatação e regulamentação do SUS (COSTA JÚNIOR; COSTA, 2014). 

 

2.7 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

 Seguindo o percurso histórico e realçando que o SUS começou a ser 

implementado em 1990, é preciso destacar ainda que mesmo seu surgimento ter se 

dado neste período, com Fernando Collor de Mello no poder seguindo uma agenda 

neoliberal não ocorreu um comprometimento com a reforma sanitária nacional, onde 
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somente em 1992 com o impeachment de Fernando Collor de Mello que o projeto de 

reforma sanitária foi retomado no território nacional de acordo com Paim et al (2011). 

 Sobre a Lei 8080/90 Carvalho; Barbosa (2010); e GUIDINE (2012) destacam 

que esta definiu os papeis de cada esfera governamental (federal, estadual e 

municipal) no plano da gestão da saúde; as regras de transferência dos recursos entre 

as esferas governamentais, por intermédio dos fundos de saúde; e a estrutura do 

financiamento do SUS. 

 Já no que se refere a Lei 8142/90 Carvalho; Barbosa (2010); e GUIDINE (2012) 

realçam que esta discorre sobre a participação da população na gestão do SUS e 

enfoca principalmente nas transferências financeiras intergovernamentais 

direcionadas a saúde e com isso instituiu os Conselhos de Saúde e conferiu aos 

organismos municipais e estaduais o status de público. 

 Silva (2016) sobre o SUS ainda destaca que constitucionalmente é 

demonstrado claramente no texto sobre o SUS que este tem base em um modelo de 

saúde direcionado para as necessidades de toda população, buscando resgatar o 

compromisso do Estado com o bem-estar social dos brasileiros, principalmente no que 

tange a saúde coletiva, alicerçando a saúde como um dos direitos da cidadania. 

 Silva (2016) ainda acrescenta que o SUS foi configurado como um conjunto de 

serviços e ações da área da saúde prestada por meio de instituições e órgãos 

municipais, estaduais e/ou federais, com administração indireta ou direta e das 

fundações sustentadas pelo poder público. E ainda destaca que o setor privado pode 

participar do SUS porem em caráter complementar. 

 Nessa perspectiva a Lei nº 9656 de 1998 vem para regulamentar essa 

participação da iniciativa privada no SUS, ou seja, dos seguros e planos de saúde 

privados, onde essa Lei trás que: 

 

Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito 
privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do 
cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, 
adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas 
(BRASIL, 1998, p. 1). 

 

 Polignano (2015) acrescenta ainda que para atender as necessidades da 

população e suas demandas sociais o SUS é constituído de princípios básicos e 

organizativos, Que segundo Silva (2016) são: 
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Básicos - UNIVERSALIDADE - o acesso às ações e serviços deve ser 
garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, 
renda, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais; 
EQUIDADE - é um princípio de justiça social que garante a igualdade 
da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie. A rede de serviços deve estar atenta às necessidades reais 
da população a ser atendida; INTEGRALIDADE - significa considerar 
a pessoa como um todo, devendo as ações de saúde procurar atender 
a todas as suas necessidades. 
Organizativos - HIERARQUIZAÇÃO - Entendida como um conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; referência e contra referência; CONTROLE 
SOCIAL - ou seja a democratização dos processos decisórios 
consolidado na participação dos usuários dos serviços de saúde nos 
chamados Conselhos Municipais de Saúde; 
DESENCENTRALIZAÇÃO – Processo de delegação de poder e 
transferência de competências, com repasse de recursos para os 
níveis estadual e municipal, privilegiando os municípios. 

 

2.8 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (ABS) 

 

 Conceitualmente a Atenção Primária à Saúde (APS) foi difundido em 1920 

através do Relatório Dawson, porém, a priorização da ABS aflorou-se na Conferência 

de Alma Ata em 1978, através da deliberação da priorização deste nível de atenção à 

saúde, como objetivo de prevenção de agravos a saúde da população (REZENDO, 

2011; ASSIS, 2018). 

 A APS tem base central na fundamentação de cuidados imprescindíveis de 

saúde com foco em metodologias e tecnologias que sejam práticas, tenham base 

cientificas enraizada, socialmente aprovada e seja realizada de caráter 

multiprofissional, onde estes devem ser instalado no alcance universal de todas as 

pessoas e de suas famílias, a fim de alcançar uma melhoria na saúde coletiva de toda 

população nacional (PASSERO, 2013). 

 O primeiro marco da ABS brasileira ocorre por volta de 1991 com o surgimento 

do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), porém este não foi criado 

a nível nacional, e sim em regiões especificas que mais precisamente naquele 

momento, que foram o Norte e Nordeste brasileiro, com o objetivo principal de 

combater a epidemia de doenças pontuais, que foram à cólera e os quadros diarreicos, 

além de orientar a população sobre a vacinação. Onde os profissionais que 

desempenhavam o papel no PACS eram os denominados ACS que sofriam 

supervisão de um enfermeiro (SAMOTO, 2013). 

 Devido à boa experiência da implementação do PACS, surgiu em 1994, o 

Programa de Saúde da Família (PSF), passando a ser um dos eixos norteadores do 
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governo brasileiro, que passou a realizar elevados incentivos institucionais e 

financeiros, além de investirem na educação dos profissionais que vão prestar 

assistência na ABS, ou seja, foi através do PSF que a ABS ganhou relevância 

nacional. Contudo, este programa primeiramente foi implementado seletivamente, 

ofertando reduzidos serviços de saúde, e tendo pouca relação com os demais níveis 

de atenção à saúde (SAMOTO, 2013) 

 Com o passar do tempo o PSF foi fortalecendo-se de maneira gradual, e se 

tornou a porta de entrada para os serviços ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS), 

mudando o modelo assistencial brasileiro que era prioritariamente curativista. Devido 

sua transformação, pouco mais de 10 anos após o surgimento do PSF este foi 

modificado para o que se conhece nos dias correntes, que é a Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) (Figura 10), sendo esta, declarada na Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB), que foi criada inicialmente em 2006, porém foi revisada 

posteriormente nos anos de 2011 e 2017. Sua última revisão, traz que os conceitos 

de APS e ABS são correspondentes (ASSIS, 2018; PINTO; GIOVANELLI, 2018; 

COSTA, 2018). 

 As ESF que teve seu surgimento embasado na expansão e consolidação da 

ABS são formadas por uma equipe multidisciplinar de profissionais generalistas, no 

qual cada uma dessas equipes tem a responsabilidade de assistir um quantitativo 

máximo de 3.500 indivíduos, e para que a um dos seus principais princípios que é a 

equidade seja suprido, quanto mais elevada for à vulnerabilidade da população que 

compõem a comunidade assistida, menor deve ser o número de indivíduos que será 

assistido pela aquela equipe (ASSIS, 2018). 

 Quanto à composição de profissionais, as equipes de Estratégia da Saúde 

Família devem ser composta minimamente por: 1 médico generalista e/ou especialista 

em saúde da família, 1 enfermeiro generalista e/ou especialista em saúde da família, 

1 auxiliar ou técnico de enfermagem e por ACS, que seu quantitativo depende do 

número de pessoas assistidas pela equipe. À esta equipe mínima, pode ser 

acrescentada uma Equipe de Saúde Bucal (ESB), que deve ser composta de ao 

menos: 1 cirurgião dentista generalista e/ou especialista em saúde da família e 1 

auxiliar ou técnico em saúde bucal (COSTA, 2018). 

 Além de organizar o acesso aos serviços de saúde do SUS a ABS e suas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), é considerado uma forma de aproximar os 

profissionais de saúde atuantes na ABS com os indivíduos e famílias que assistem o 
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que dá base para a relação de confiança entre ambas as partes, elevando à qualidade 

da assistência e consequentemente a qualidade de saúde da população (ASSIS, 

2018). 

 

2.8.1 Estratégia De Saúde Da Família 

 

 É apontada como uma política pública nacional que foi desenvolvida para a 

promoção de transformações do modelo assistencial de saúde, onde esta estratégia 

coloca em prática os princípios norteadores do SUS (RESENDE et al., 2011). 

 Ainda segundo Resende et al (2011) as sete principais atribuições da ESF na 

saúde pública são: 

✓ Estabelecer a organização dos serviços de saúde, criando um sistema de 

referência; 

✓ Melhorar os indicadores de saúde da população atendida; 

✓ Fazer o acompanhamento melhor dos problemas de saúde da comunidade; 

✓ Assistir um maior número de famílias de forma integral, resolutiva, direcionada 

ao diagnóstico de seus problemas de saúde;  

✓ Promover melhoria na organização dos sistemas locais de informação em 

saúde; 

✓ Fazer o melhor acompanhamento dos problemas de saúde da comunidade; 

✓ Apresentar maior resolutividade nas ações de saúde, através do trabalho 

desenvolvido em equipe multidisciplinar. 

 No que se refere ao atendimento prestado na ESF Gomes et al (2020) enfatiza 

que é realizado por uma equipe multidisciplinar dentro das dependências de uma 

Unidade Básica de Saúde ou em ambiente domiciliar, e destaca que além da equipe 

básica da ESF formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e Agentes 

Comunitários de Saúde, a assistência na ESF pode contar com o apoio de outros 

profissionais como: psicólogo, nutricionista, fisioterapeutas, entre outros. 

 

 

2.9 POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA (PNAB) 

 

A Política Nacional de Atenção Básica teve sua primeira revisão nacionalmente em 

2006, onde posteriormente em 2011 e 2017 esta passou por atualizações e 
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consequentemente instauração de novas edições, como discorre Melo et al (2018) em 

seu estudo. 

 Sobre a PNAB tem-se que em 2006 foi publicada dentro do contexto do Pacto 

pela Saúde, onde esta ampliou a concepção e o escopo da Atenção Básica de Saúde 

incorporando aos atributos da Atenção Primária a Saúde abrangente e reconhecendo 

a Saúde da Família como modelo reorganizador e substitutivo da ABS (BRASIL, 2002; 

GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012). 

 De acordo com Giovanella; Mendonça (2012) dentro da PNAB de 2006 é 

possível identificar que houve a revisão das funções das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e o reconhecimento de uma diversidade de modalidades de acordo com o 

modelo de organização predominante (UBS com ou sem ESF). 

 Já Pinto; Sousa; Ferla (2014). discorrem que em 2011 ocorreu devido 

movimentos que pediam a mudança da PNAB a atualização desta política, na qual 

pode ser identificado alguns pontos de relevância como, por exemplo, o Programa de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ); o Requalifica UBS, onde encontra-se 

ampliações, reformas, informatização e construções nas UBS; e o Programa Mais 

Médicos (PMM). 

 Pinto; Koerner; Silva (2012)  relatam que ainda na edição de 2011 da PNAB, 

houve a criação do e-SUS AB que incluiu os prontuários eletrônicos de caráter gratuito 

para os municípios brasileiros; e de modalidades diferentes da ABS, como, por 

exemplo, equipes ribeirinhas, equipes de consultórios na rua e equipes fluviais. E 

ainda nesse período devido essas mudanças observaram-se o incremente do 

orçamento federal voltado para a ABS que pode ser notado nos investimentos e na 

PAB Variável. 

 Se passado alguns anos onde também houve impactos no SUS e 

consequentemente nos serviços de ABS devido grave crise política e econômica no 

Brasil, em 2016 a revisão da PNAB ganha destaque na agenda nacional, visto que, 

esta revisão foi precedida de uma portaria que logo foi revogada que facultava os ACS 

da equipe da AB e incorporava mais técnicos de enfermagem (MELO et al., 2018). 

 De acordo com Melo et al (2018) um marco relevante de 2017 na PNAB refere-

se ao financiamento federal do SUS, onde os blocos de financiamento do SUS 

incluindo o da ABS foi substituído por 2 grandes blocos de financiamento que são o 

de investimento e o de custeio. 
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 Silva (2018) destaca ainda que a ultima atualização da PNAB em 2017 foi 

publicada em setembro e a reformulação trás que a Atenção Básica é: 

 

O conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que 
envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em 
saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e 
gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à 
população em território definido, sobre as quais as equipes assumem 
responsabilidade sanitária (SILVA, 2018). 

 

2.10 POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM – 

PNAISH 

 

Devido os homens não procurar os serviços de saúde por inúmeros motivos, 

sendo um deles a não existência de um programa sobre a saúde do homem o 

ministério da saúde junto com outras entidades observou a necessidade de uma nova 

política, a política nacional de atenção integral a saúde do homem - PNAISH, que 

surgiu em novembro de 2008 pelo fato dos agravos na área masculina serem 

considerados um problema de saúde pública e entrou em vigor em agosto de 2009, 

através da portaria GM/MS nº 1944 (BRASIL, 2008. CHAKORA, 2014). 

Os homens deixam para procurar os serviços de saúde em último caso, quando 

a doença já progrediu para algo mais sério, necessitando de serviço especializado, 

com isso ficando vulnerável a morbidade e tendo um custo maior para o SUS. É 

preciso uma qualificação dos serviços primários para a promoção da saúde e 

prevenção de problemas evitáveis no homem, com isso impedindo sofrimento físico e 

emocional do paciente, e reduzindo gastos financeiros na sociedade. A política visa 

promover, prevenir, assistir e recuperar a saúde do homem com a elaboração de 

programas, projetos e atividades concretas. A política atende homens de 25 a 59 anos, 

sendo 20% do total da população no Brasil (BRASIL, 2008).  

A política pesquisou os problemas que mais atinge os homens, sendo 

necessário intervir com planos para uma melhora significante. A violência é um dos 

assuntos abordados, sendo o homem mais vulnerável a praticar ou receber a violência 

(SOUZA, 2005). 

 O homem tanto é violento com outro homem como também é com as mulheres, 

e essa violência muitas vezes está vinculada com uso de drogas, álcool e acesso às 

armas de fogo. A população privada de liberdade também tem direito à saúde, o 
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sistema penitenciário conhece o cumprimento da assistência à saúde dessas 

pessoas, seja da atenção básica à especializada. O álcool e tabagismo é outro grande 

problema, sendo os homens mais vulneráveis ao uso, podendo desenvolver 

problemas futuros, sendo propício a morbimortalidade, tendo a saúde pública que 

entrar com promoção, ações preventivas e hábitos de vida saudáveis (BRASIL, 2008). 

Os homens com deficiência precisam ser incluídos no cotidiano como pessoas 

que têm suas limitações, mais que por sua vez, necessitam de atendimento à saúde 

como qualquer outra pessoa, pois muitas vezes são excluídos, vulneráveis à violência 

e assim, expondo sua saúde em risco. Os homens jovens precisam de orientação em 

relação à gravidez indesejada, DST/AIDS, para que em um futuro próximo não esteja 

com problemas devido à uma ação preventiva não feita na adolescência. Outro 

questionamento da política é o direito sexual e reprodutivo, que os homens precisam 

ser sensibilizados de seu dever e direito na participação do planejamento reprodutivo, 

seja a decisão de ser pai ou não, quanto à de participar de todos os momentos da 

paternidade. Os indicadores de mortalidade são doenças do aparelho circulatório a 

partir dos 45 anos e tumores a partir dos 50 anos. Ainda existem as causas externas, 

que são os acidentes, lesões autoprovocadas e agressões (BRASIL, 2008). 

A política nacional de atenção integral a saúde do homem tem como princípio, 

a qualidade e humanização que prevê a promoção, reconhecimento e respeito ao 

direito dos homens. E suas diretrizes são a integralidade, factibilidade, coerência e 

viabilidade (BRASIL, 2008). 

E tem como foco principal, realizar melhoria na qualidade de saúde dos 

homens, a fim de diminuir a morbidade e mortalidade associada a esse grupo, 

aplicando seu método em fatores de risco e disponibilizar algumas condições para 

que os homens passem a frequentar os estabelecimentos de saúde, além de, 

estimular a pesquisa na área de saúde do homem (CHAKORA, 2014). 

O sistema único de saúde compreende uma média de 93 milhões de indivíduos 

do sexo masculino, sendo 52 milhões deste, na faixa etária de 20 a 59 anos. Nessa 

faixa etária é possível compreender que a mortalidade é mais elevada devido aos 

acidentes externos e adoecimento de certas patologias, como a AIDS, entre outros. É 

exatamente nesse público que a PNAISH está em foco principalmente (CHAKORA, 

2014). 

Existem eixos principais para que o homem seja atendido em toda sua 

pluralidade, estes por sua vez, estão agrupados, para melhor entendimento e 
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realização de ações, são eles: Acolhimento e Acesso; Promoção da Saúde e 

Prevenção de Violências e Acidentes; Saúde Sexual e Reprodutiva; Doenças 

Prevalentes na População Masculina e Paternidade e Cuidado (CHAKORA, 2014). 

Tendo como base os princípios que norteiam o SUS, a PNAISH necessita 

considerar alguns pontos, como os níveis de complexidade (básica, média e alta) e a 

articulação entre elas; a organização entre os sistemas e das gestões e a relação da 

saúde do homem com as demais políticas públicas do ministério da saúde 

(CHAKORA, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

 Realizado em nível de Atenção Básica de Saúde do município de Passira, 

localizado no estado de Pernambuco (Figura 11).  

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

 

 Trata-se de um estudo descritivo opinativo de abordagem qualiquantitativa. 
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 A pesquisa descritiva visa fazer uma análise de informações colhidas de uma 

determinada temática e as descrever. Salientando, que em sua maioria as temáticas 

precisam ser atuais, de relevância para uma população especifica e/ou para um grupo 

de indivíduos e/ou que haja uma escassez na literatura atual (MARCONI; LAKATOS, 

2015).  

 A pesquisa que associa o método quantitativo e qualitativo é denominada 

pesquisa mista, fornecendo ao pesquisador uma maior gama analítica da temática. 

Além disso, esta combinação auxilia na diminuição do viés natural do estudo 

(PARANHOS et al., 2016). 

 

3.3 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

 O cenário de pesquisa foram as Unidades Básicas de Saúde, incluindo os 

postos de apoio e equipes multiprofissionais de referência da Atenção Básica de 

Saúde do município de Passira – PE. 

 

3.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 A população da pesquisa foram profissionais da Atenção Básica de Saúde de 

Passira – PE, incluindo os de suporte multidisciplinar. 

 A amostra foi realizada com 94 profissionais. 

 

3.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 Participaram da pesquisa profissionais da Atenção Básica de Saúde de Passira 

– PE, que aceitarem participar voluntariamente da coleta de dados por meio de 

questionário digital.  

 Não participaram dessa pesquisa, profissionais com baixo cognitivo temporário, 

lotados em outros setores e aqueles de férias e afastados por adoecimento. 

 

3.6 INSTRUMENTO E PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 

 A pesquisa que foi realizada através de coleta de dados por intermédio de 

questionários semiestruturado confeccionado pela pesquisadora com base na 
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literatura cientifica. Esse foi indexado no Google Forms, plataforma de questionários 

digitais e disponibilizado por meio de link digital 

(https://forms.gle/Lp9rVPTRxBka4wARA). A escolha por esse método de aplicação de 

instrumento de coleta de dados se deu pelo tempo de coleta coincidir com o momento 

de pandemia mundial do COVID-19. 

 Salienta-se que a distribuição deste questionário foi realizado por meio de 

mídias digitais como Watssap, Facebook e por e-mail em grupos específicos com o 

público alvo. 

 A reunião das respostas dos questionários foi realizada pela própria plataforma 

do Google Forms, onde se buscou por respostas na categoria individual e por 

pergunta. 

 

3.7 TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

 Os dados coletados foram analisados através de estatísticas descritivas para 

abordagem quantitativa. Já para abordagem qualitativa foi utilizada a teoria de Análise 

de Conteúdo. 

 Já os dados quantitativos foram colocados em gráficos e analisados através de 

estatística descritiva através do Microsoft Excel 2010. 

 

3.7.1 Cuidados com os questionários, banco de dados e confidencialidade 

 

 O banco de dados dos documentos (questionários) estão sendo guardados em 

computador pessoal da pesquisadora principal em pasta eletrônica com acesso 

mediante senha, e após o prazo de armazenamento de 5 anos será excluída em sua 

totalidade. 

É importante salientar que os dados só são acessados exclusivamente pela 

equipe de pesquisadoras e a informação digitalizada não contém a identificação dos 

nomes dos sujeitos elencados.  

 

3.8 RISCOS E BENEFÍCIOS 

 

 Entre os riscos pode-se citar constrangimento, desconforto, vergonha, medo, 

estresse e cansaço em responder os questionários. Porém, esses foram reduzidos 

https://forms.gle/Lp9rVPTRxBka4wARA
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pelo fato dos questionários serem digitais e poderem ser realizado em ambiente de 

escolha do participante da pesquisa. 

 Quanto aos benefícios eles serão indiretos e refere-se ao conhecimento para a 

gestão em saúde sobre como está o conhecimento dos profissionais atuantes na 

atenção básica sobre a saúde do homem, assim como, a necessidade do tema de 

capacitação para esse público acerca da temática, além de conhecer as principais 

barreiras na educação em saúde do homem. 

 

3.8.1 Medidas para minimização dos riscos 

 

 A pesquisadora principal desta pesquisa, que também é responsável pela 

guarda dos dados garante a confidencialidade das informações, onde orientou os 

participantes quanto os questionários à serem respondidos de maneira individual e 

em ambiente confortável de escolha. 

 Para que os riscos fossem minimizados, a pesquisadora tranquilizou os 

participantes, sanando todas as suas dúvidas e o orientando sobre a adequada forma 

de preenchimento dos questionários. 

 

3.9 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 Essa pesquisa não foi enviada para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), pois 

refere-se à uma pesquisa de opinião, estando em consonância com as diretrizes e os 

princípios da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 510, de 2016.   
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Essa pesquisa de opinião contou com a participação de 94 profissionais de 

saúde atuantes na Atenção Básica de Saúde do município de Passira – PE, onde 

diversas categorias profissionais participaram ampliando a visão da educação em 

saúde do homem, principalmente sobre o autoconhecimento sobre a temática.  

 Realça-se ainda que para melhor didática de entendimento dos resultados, 

serão expostos em nove subtópicos que são respectivamente:  

• Caracterização sociodemográfica; 

• Caracterização profissional; 

• Conhecimento sobre a educação em saúde; 

• Conhecimento e aplicação de processo educativo em saúde do homem; 

• Opinião sobre a educação na saúde do homem; 

• Opinião sobre os efeitos da educação em saúde com a população masculina; 
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• Desafios enfrentados na educação em saúde com a população masculina na 

visão dos profissionais; 

• Opinião sobre a importância da educação em saúde do homem na atenção 

básica em saúde; 

• Discutindo os achados. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

 

 No gráfico 1 é possível verificar que há uma maior incidência de profissionais 

do sexo feminino, uma realidade bem comum na área da saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Amostra de participantes de acordo com o sexo. Passira - PE, 2020. 

 

Fonte: A AUTORA, 2021. 
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 Já no que se refere ao estado civil dos profissionais de saúde participantes 

desta pesquisa, pôde-se identificar no gráfico 2 que há maior incidência dos 

participantes casados, todavia os participantes solteiros também tem um quantitativo 

significante na amostra, e isto deve-se principalmente pela variação da idade dos 

participantes, onde encontrou-se profissionais bem jovens. 

 

Gráfico 2. Amostra de participantes de acordo com o estado civil. Passira - PE, 2020. 

 

Fonte: A AUTORA, 2021. 

 

 Referindo-se à escolaridade dos profissionais participantes, o gráfico 3 traz que 

há uma distribuição bem próxima entre os profissionais de nível médio e técnico que 

juntos somam 44,7% e os profissionais de nível superior e com os especialização 

somam 53,2% da amostra, sendo esses últimos os mais incidentes. 

 

Gráfico 3. Amostra de participantes de acordo com a escolaridade. Passira - PE, 
2020. 
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Fonte: A AUTORA, 2021. 

 No que tange a renda mensal dos profissionais participantes, o gráfico 4 mostra 

que a mais incidente é a renda de 1 a 3 salários mínimos, e isto deve-se 

principalmente pelo quantitativo expressivo de profissionais de nível superior. 

 

Gráfico 4. Amostra de participantes de acordo com o renda mensal. Passira - PE, 
2020. 

 

Fonte: A AUTORA, 2021. 

  

No que se refere à idade dos profissionais participantes, verificou-se que varia 

de 20 a 58 anos com uma média de 36,7 anos. 

 E sobre a raça autorreferida pelos profissionais participantes, o gráfico 5 

evidencia a maior incidência da raça parda, algo bem comum nacionalmente devido a 

miscigenação. 

 

Gráfico 5. Amostra de participantes de acordo com a raça. Passira - PE, 2020. 
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Fonte: A AUTORA, 2021. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 Quanto aos profissionais que participaram da pesquisa e que atuam na ABS, 

tem-se que os mais incidentes foram os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), e isso 

justifica-se pela quantidade expressiva desses profissionais nos serviços da ESF em 

todo país (QUADRO 1). 

 

Quadro 1. Amostra de participantes de acordo com a profissão de atuação na ABS. 
Passira - PE, 2020. 

PROFISSÃO DE ATUAÇÃO NA ABS FREQUÊNCIA (n) PORCENTAGEM (%) 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÍDE 43 45,7% 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 05 5,4% 

DENTISTA 03 3,2% 

ENFERMEIRO 07 7,4% 

MÉDICO 14 14,9% 

MULTIDICIPLINAR DE APOIO 09 9,6% 

NASF 03 3,2% 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 10 10,6% 
Fonte: A AUTORA, 2021. 

 

  

No tocante de tempo de atuação dos profissionais nos serviços de ABS, 

verificou-se que a maioria dos participantes atuam a mais de 8 anos neste nível de 

atenção à saúde, como pode ser identificado no gráfico 6. 

 

Gráfico 6. Amostra de participantes de acordo com o tempo de atuação na ABS. 
Passira - PE, 2020. 
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Fonte: A AUTORA, 2021. 

 

 Sobre a zona de atuação dos profissionais participantes na ABS, houve quase 

um empate entre os da zona urbana e rural. Ainda é preciso ressaltar que existem 

profissionais da equipe multidisciplinar de apoio atrelados à Estratégia de Saúde da 

Família que atuam em ambas as zonas do município de pesquisa (GRÁFICO 7). 

 

Gráfico 7. Amostra de participantes de acordo com o zona de atuação. Passira - PE, 
2020. 

 

Fonte: A AUTORA, 2021. 

 

 

4.3 CONHECIMENTO SOBRE A EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

 Ao serem questionados se conheciam a educação popular em saúde (EPS) 

grande parte dos participantes indicaram que conheciam esse tipo de educação 

98,9%, quase em sua totalidade (GRÁFICO 8). 
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Gráfico 8. Amostra de participantes de acordo com o conhecimento da educação 
popular em saúde (EPS). Passira - PE, 2020. 

 

Fonte: A AUTORA, 2021. 

 

 De acordo com o (GRÁFICO 9), realizam educação em saúde na ABS quase 

100% (92,6%) dos profissionais opinaram dizendo que sempre ou quase sempre 

utilizam essa ferramenta educativa. 

 

Gráfico 9. Amostra de participantes de acordo com a realização de educação em 
saúde. Passira - PE, 2020. 

 

Fonte: A AUTORA, 2021. 

 E no que tange ao processo de atualização em saúde do homem por esses 

profissionais a maioria 64,9% indicaram que já receberam em algum momento 

atualização acerca desta temática (GRÁFICO 10). 

 Todavia pôde-se observar no gráfico 10, que um quantitativo reduzido de 

profissionais atualizaram-se no último ano e também da presença de um quantitativo 

significativo de profissionais que não passaram por atualização sobre essa temática. 

 

0,0%

50,0%

100,0%

SIM

PARCIALMENTE
NÃO

SIM PARCIALMENTE NÃO

CONHECER A EPS? 88,3% 10,6% 1,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

SEMPRE
QUASE

SEMPRE RARAMENTE
NUNCA

SEMPRE
QUASE

SEMPRE
RARAMENTE NUNCA

REALIZA EDUCAÇÃO EM
SAÚDE

58,5% 34% 6,4% 1,1%



50 
 

Gráfico 10. Amostra de participantes de acordo com a realização de atualização em 
saúde do homem. Passira - PE, 2020. 

 

Fonte: A AUTORA, 2021. 

 

 Já sobre a frequência de realização da educação em saúde na ABS grande 

parte dos profissionais (67%) indicaram que fazem este processo educativo 

mensalmente, como pode ser observado no gráfico 11. 

 

Gráfico 11. Amostra de participantes de acordo com a frequência de realização de 
educação em saúde na UBS. Passira - PE, 2020. 

 

Fonte: A AUTORA, 2021. 

4.4 CONHECIMENTO E APLICAÇÃO DE PROCESSO EDUCATIVO EM SAÚDE DO 

HOMEM 

 

 No quesito nível de conhecimento autorreferido sobre a saúde do homem, 

verifica-se no gráfico 12 que dentre os participantes há uma variação de 2 a 10 onde 

2 é o nível mais baixo de conhecimento indicado e 10 o nível mais elevado. 
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 É possível verificar ainda no gráfico 11, que mais da metade da amostra dos 

profissionais (56,4%) indicam possuir um conhecimento considerado elevado (8 a 10) 

acerca da temática de saúde do homem, um dado relevante para esta pesquisa. 

 

Gráfico 12. Amostra de participantes de acordo com o nível de conhecimento sobre 
a saúde do homem. Passira - PE, 2020. 

 

Fonte: A AUTORA, 2021. 

 

 E quando indagado se realizavam educação em saúde do homem na ABS 

grande parte dos profissionais opinaram afirmativamente e discorreram que realizam 

essa educação sempre ou quase sempre (GRÁFICO 13). 

 

 

 

 

Gráfico 13. Amostra de participantes de acordo com a realização de educação em 
saúde do homem. Passira - PE, 2020. 
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Fonte: A AUTORA, 2021. 

 

 Sobre o conhecimento quanto as principais doenças/agravos de saúde da 

população masculina através de suas opiniões, 100% dos participantes afirmam ter 

esse conhecimento, mesmo que um pouco defasado para quase 1/3 dos participantes 

(GRÁFICO 14). 

 

Gráfico 14. Amostra de participantes de acordo com o conhecimento das principais 
doenças e/ou agravos da saúde do homem. Passira - PE, 2020. 

 

Fonte: A AUTORA, 2021. 
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quantitativo que indica raramente ou nunca realizar educação em saúde com a 

população masculina é significativo (GRÁFICO 15). 

  

Gráfico 15. Amostra de participantes de acordo com a realização de educação em 
saúde com a população masculina. Passira - PE, 2020. 

 

Fonte: A AUTORA, 2021. 

 

 Contudo, as principais doenças a citação dos participantes destacam o câncer 

de próstata, a hiperplasia prostática, as doenças crônicas (hipertensão e diabetes 

mellitus), doenças sexualmente transmissíveis e doenças cardíacas, como pode ser 

observado nos relatos abaixo: 
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P18 - Dorsalgia, diabetes e hipertensão arterial. 
P34 - Câncer de próstata, diabetes, hipertensão e doença 
cardiovascular. 
P55 - Doenças sexualmente transmissíveis como gonorreia e HIV. 
P71 - Câncer de próstata, hipertensão e diabetes. 
P85 - Hiperplasia da próstata, hipertensão arterial, diabetes mellitus 
e depressão. 
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 Ao serem questionados se acham que os homens tem maior resistência que as 
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Gráfico 16. Amostra de participantes de acordo com a indicação da possibilidade de 
maior resistência dos homens a educação. Passira - PE, 2020. 

 

Fonte: A AUTORA, 2021. 
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Gráfico 17. Amostra de participantes de acordo com os temas abordados pelos 
profissionais da ABS na educação em saúde da população masculina. Passira - PE, 
2020. 

 

Fonte: A AUTORA, 2021. 

 

 Sobre os métodos educacionais utilizados pelos participantes, observou-se 

com maior incidência respectivamente o acolhimento individual, panfletos e grupos de 

homens, como pode ser visualizado no gráfico 18. Ainda neste quesito, visto que, os 

participantes podiam marcar mais de 1 opção de método pode-se identificar 35 

combinações diferentes, onde a combinação mais incidente contempla panfletos, roda 

de discussão e grupo de homens. 

 

Gráfico 18. Amostra de participantes de acordo com os métodos educativos para 
realizar educação em saúde com os homens. Passira - PE, 2020. 

 

Fonte: A AUTORA, 2021. 
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 Sobre se abordam a realização de exames principalmente aqueles mais 

específicos das doenças e agravos que acometem os homens nos processos de 

educação em saúde quase 100% (96,8%) e 11,7% dizem que ao menos às vezes 

inserem essa temática (GRÁFICO 19). 

 

Gráfico 19. Amostra de participantes de acordo com a abordagem dos exames nos 
processos de educação em saúde do homem. Passira - PE, 2020. 

 

Fonte: A AUTORA, 2021. 
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 Quanto à opinião sobre a educação em saúde a grande maioria dos 

participantes relatam que acreditam que a educação em saúde é uma ferramenta 

positiva para esse público (GRÁFICO 20). 

 

Gráfico 20. Amostra de participantes de acordo com a opinião sobre a educação em 
saúde com os homens. Passira - PE, 2020. 

 

Fonte: A AUTORA, 2021. 

0,0%

100,0%

SIM

AS VEZES
NÃO

SIM AS VEZES NÃO

ABORDA A REALIZAÇÃO DE
EXAMES NA EDUCAÇÃO EM
SAÚDE COM OS HOMENS?

85,1% 11,7% 3,2%

0%

50%

100%

POSITIVA

INDIFERENTE

NEGATIVA

POSITIVA INDIFERENTE NEGATIVA

OPINIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO EM
SAÚDE COM OS HOMENS

83% 10,6% 6,4%



57 
 

 No que se refere a educação em saúde direcionada aos homens gera efeitos 

positivos/benefícios no tocante da prevenção e proteção de doenças/agravos 100% 

dos participantes opinam e que ao menos às vezes 23,4% há esses resultados com o 

processo educativo (GRÁFICO 21). 

 

Gráfico 21. Amostra de participantes de acordo com o efeito positivos/benefícios da 
educação em saúde com os homens na prevenção e proteção de doenças e/ou 
agravos. Passira - PE, 2020. 

 

Fonte: A AUTORA, 2021. 

 

 E sobre os níveis desses efeitos benéficos e/ou positivos da educação em 

saúde na saúde do homem, os participantes indicam majoritariamente um ganho de 

nível médio a alto (6 a 8 na escala), 64,9% em sua totalidade. (GRÁFICO 22). 

 

Gráfico 22. Amostra de participantes de acordo com o nível dos efeitos benéficos e/ou 
positivos da educação em saúde com o homem. Passira - PE, 2020. 

 

Fonte: A AUTORA, 2021. 
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4.7 DESAFIOS ENFRENTADOS NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM A POPULAÇÃO 

MASCULINA NA VISÃO DOS PROFISSIONAIS 

 

 Referindo-se aos desafios para a educação em saúde com a população 

masculina, o gráfico 23 identifica que majoritariamente os participantes relatam que 

esses desafios são encontrados sempre ou quase sempre. 

 

Gráfico 23. Amostra de participantes de acordo com a existência de desafios na 
educação em saúde com a população masculina. Passira - PE, 2020. 

 

Fonte: A AUTORA, 2021. 

 

 Quando indagados quais esses desafios na aplicação de educação em saúde 

com a população masculina os participantes destacaram que ocorre principalmente 

em decorrência de dificuldades com o tempo, machismo, reunir os homens na UBS, 

falta de consciência por parte deles em receber a educação e assimilá-la e a 

resistência em participar dos processos educativos, como pode ser identificado nos 

relatos abaixo: 

 

P08 - Falta de tempo dos homens em comparecer ao posto. 
P14 - Os homens costumam procurar pelo serviço de saúde apenas 
em situação de extremo agravo/agudização da patologia. 
P27 - Machismo, preconceito em ir à unidade e participar de 
processo educativo. 
P36 - Resistência de participar da educação. 
P47 - Homens têm resistência para participar das atividades de 
educação à saúde. E são resistentes à possíveis investigações e 
tratamentos. 
P52 - Falta de flexibilidade para horário. 
P69 - Resistência de procurar médico e fazer exames de prevenção. 
P77 - Sempre alegam não ter tempo de ir até à unidade de saúde. 
P84 - Receio de procurar a unidade para expor a saúde. 
P93 - Falta de conscientização por parte deles. 
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4.8 OPINIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO HOMEM 

NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 

 

 Através dos relatos dos participantes, pode-se identificar que grande parte 

dos profissionais acredita que a educação em saúde com a população masculina na 

ABS é muito importante e fundamental, além de ser uma das ferramentas 

indispensáveis na prevenção em saúde, como pode ser observado nos relatos 

abaixo: 

 

P03 - Muito importante, pois com algumas abordagem podemos 
incentivar a importância do cuidado e prevenção em relação a saúde 
do homem. 
P16 - É muitíssimo importante na ajuda de prevenção de doenças. 
P17 - É fundamental o engajamento do homem. 
P20 - É de extrema importância para a prevenção de doenças. 
P29 – É importante e o objetivo é detectar mais cedo pra facilitar o 
tratamento pois muitas vezes o homem já chega a buscar o 
atendimento tardio. 
P44 - Importante para a prevenção de doenças e agravos e para o 
controle das doenças crônicas já estabelecidas nessa população. 
P57 - É importante, pois os homens geralmente não costumam se 
preocupar com a saúde, ficando cada dia mais suscetível à agravos. 
P68 - É de suma importância que seja feito exames de rotina para 
prevenção de doenças corriqueiras. 
P87 - É de extrema importância. E pode causar melhores condições 
de saúde e diminuir a quantidade de óbitos da população masculina. 
P94 - É muito importante porque através das palestras, orientações, 
exames e os demais temas abordados, os homens passam a se 
prevenirem mais, e cuidar da sua saúde. Educação em saúde para 
os homens é um tema de grande importância na atenção básica. 

 

4.9 DISCUTINDO OS ACHADOS 

 

 Destaca-se que uma gama de transformações vem ocorrendo na sociedade 

nos dias atuais e entre essas mudanças encontra-se o sistema de atendimento dos 

serviços de saúde e o perfil dos profissionais de saúde, nas quais vem ocorrendo 

devido a gama de fatores que incluem a transição demográfica, epidemiológica e 

também da incapacidade de carga das estruturas dos sistemas de saúde (CRISP; 

CHEN, 2013; STURMER et al., 2020). 

 Vale ressaltar que os serviços de ABS, o que inclui as ESF encontram-se 

inseridas nesses sistemas de saúde e consequentemente faz parte dessas 

transformações. Aonde a ABS vem sendo utilizada dentro deste sistema como 

estratégias organizativas e de orientação que tem por finalidade atender as demandas 
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de saúde da população nacional. A boa organização dos serviços ofertados pela ABS 

é considerado como um fator relevante no que se trata da melhoria da qualidade 

assistencial, o que consequentemente acarreta em impactos positivos na saúde 

individual e/ou grupal (MARINHO et al., 2015; STURMER et al., 2020). 

 Analisando as características sociodemográficas dos profissionais 

participantes, tem-se que a maior incidência de profissionais do sexo feminino 

Rosado; Russo; Maia (2015) ocorre principalmente devido a história da área da saúde, 

pois desde seus primórdios, as mulheres são encontradas em maior quantidade nos 

serviços de saúde o que perdura até os tempos contemporâneos mesmo que ao longo 

dos anos modificações nessa composição ocorre-se, o que também pode ser 

identificado nesta pesquisa, visto que, os homens abarcam 20,2% da amostra.  

 Ainda no tocante do sexo, os estudos de Sturmer et al (2020) e Toledo et al 

(2020) também destacam a maior incidência das mulheres nos serviços de ABS ao 

realizarem em seus estudos o levantamento do perfil desses profissionais de saúde. 

 Já sobre o estado civil dos participantes e a maior incidência de indivíduos 

casados justifica-se pela média de idade dos participantes que é de 36,7 anos. 

 Todavia o alto índice de profissionais solteiros se destaca e sobre esse aspecto 

Pinto; Menezes; Villa (2010) e Platonow (2013) discorrem que essa ocorrência vem 

sendo mais frequente ao passar dos anos devido mudanças nos hábitos matrimoniais 

no Brasil e da grande presença de adultos jovens nos serviços de ABS. 

 Quanto à escolaridade, o baixo nível de especialização dos profissionais de 

ensino superior dos participantes é evidente, visto que, dos 53,2% dos profissionais 

com esse nível de escolaridade apenas 20,2% possuem alguma especialização. Esse 

achado vai de encontro com a literatura como é o caso do estudo de Nascimento et al 

(2019) que relatou que 82,5% dos profissionais de ensino superior possuíam 

especialização. E do estudo de Fernandes; Marcolan (2017) realizado na Estratégia 

Saúde da Família que relata que 74,58% dos profissionais possuíam especialização. 

 No tocante da renda mensal os achados desta pesquisa, a maior incidência foi 

de uma renda de 1 a 3 salários mínimos, justifica-se pelo grande quantitativo de 

profissionais de nível superior na amostra. E, além disso, realça-se que os resultados 

estão consoantes com a literatura, como indica o estudo de Carreiro (2010) que 

discorre que em média 71,4% dos profissionais da saúde tem renda que varia de 1 a 

5 salários mínimos. Já quanto à raça e a predominância autorreferida parda, pôde-se 

justificar pela miscigenação histórica que ocorreu em território nacional. 
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 Referindo-se aos ACS serem os profissionais mais incidentes dentro das 

categorias profissionais participantes desta pesquisa pôde ser justificado pelo 

quantitativo maior de ACS nas ESF (NASCIMENTO et al., 2019; STURMER et al., 

2020).  

 Complementando essa composição profissional pode-se relatar que a ESF foco 

desta pesquisa é composta por uma equipe multidisciplinar formada minimamente por 

enfermeiro, médico, técnico de enfermagem e ACS, podendo ser complementada 

ainda por uma equipe de saúde bucal formada por um dentista e uma ASB (BRASIL, 

2017), profissionais esses que podem ser encontrados como participantes desta 

pesquisa.  

 Sobre a educação em saúde e sua realização pelos profissionais Falkemberg 

et al (2014) discorre que é uma ferramenta de suma importância principalmente na 

promoção e proteção da saúde da população e dos grupos populacionais, na qual 

está inserido os homens, gerando impactos positivos e consequentemente benefícios. 

 Falkemberg et al (2014) ainda refere em seu estudo que a educação em saúde 

ao ser realizada deve ter como principal finalidade a mudança do indivíduo que 

participa desse processo, para que desta maneira estes possam alcançar 

emancipação e autonomia nos cuidados com a saúde, sabendo compreender e opinar 

sobre sua terapêutica, além de transformar-se em um transmissor de conhecimento. 

 Seguindo com a educação em saúde Ferreira et al (2014) completa afirmando 

que a população considera a educação como uma forma eficaz na área da saúde. 

Discorrendo ainda que na literatura é possível identificar que a educação em saúde é 

considerada um ato de conscientização a cerca de uma determinada temática, que 

pode ser individual ou comunitária. Além disso, é considerada também como uma 

ferramenta imprescindível para as ações informativas desenvolvidas no Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

 Enfatiza ainda que para a educação em saúde ser eficaz os métodos 

educacionais escolhidos pelos profissionais devem ser mais participativos e 

dialogados, principalmente com o público de maior resistência que, como exemplo, 

temos os homens (FALKEMBERG et al., 2014), o que vai um pouco de encontro com 

os achados nesta pesquisa, visto que, entre os métodos mais utilizados encontram-

se os panfletos que acabam não dando abertura para dialogo e consequentemente 

para retirada de dúvidas pelos educandos.  
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 Quanto a atualização que no último ano foi baixa na temática de saúde do 

homem nesta pesquisa e sua importância Weikamp et al (2018) relata que é uma 

forma de valorizar e ampliar o conhecimento individual e coletivo dos profissionais e 

consequentemente de provocar melhoria na assistência prestada por esses 

profissionais, e por isso deve ser encarada como uma estratégia fundamental pela 

gestão dos serviços de saúde, incluindo aqueles associados a ABS. 

 Ainda sobre a importância da atualização dos profissionais de saúde da ABS 

Torres et al (2010) e Toledo et al (2020), discorrem que investir na qualificação 

profissional por meio da educação permanente gera inovações para os serviços 

prestados por esses profissionais, e portanto o processo educativo deve ser 

reconhecido como necessário e fundamental, onde ainda relata que uma alternativa 

para manutenção desta atualização profissional pode ser o firmamento de parcerias 

com faculdades/universidades. 

 Regressando a educação em saúde Oliveira; Andrade (2016) ressalta que a 

literatura unanimamente aborda a importância desse processo na área da saúde em 

geral, o que inclui a saúde do homem, pois por meio delas a população tem uma 

aquisição de conhecimento de saúde e consequentemente um ganho na melhoria da 

qualidade de saúde dos indivíduos que participam da mesma, pois esses indivíduos 

conseguem serem detentores de saber, podendo colocar em prática medidas 

preventivas de patologias importantes, como, por exemplo, para os homens as 

doenças crônicas, câncer de próstata e afins. 

 Abarcando os desafios do atendimento à população masculina incluindo as 

atividades de educação em saúde Nascimento; Gomes (2008) traz alicerçado na 

história, pois, o homem desde sua origem tem um papel na sociedade, o de ser 

corajoso, provedor, protetor, violento, dominador, decidido, macho, forte e capaz. O 

provedor é aquele capaz de ter seu trabalho, de formar sua família, de sustentar sua 

esposa e filhos. Pelo fato do homem ter essas funções descritas acima, ele quase 

nunca procura os serviços de saúde por serem criados para assistir, prover e proteger 

e assim não podendo ser assistido e admitindo que possam ser frágeis e adoecer. 

 Uma das principais barreiras/desafios na assistência à população masculina 

refere-se à indisponibilidade de horário autorreferida pelos homens para frequentarem 

os serviços de saúde, um dado de destaque apontado também nesta pesquisa pelos 

profissionais participantes. Gomes et al (2011) relata que os homens afirmam que o 
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horário de funcionamento nas Unidades Básicas de Saúde coincidem com o horário 

do trabalho e estes acabam optando pelo trabalho ao invés de cuidarem da sua saúde. 

 Sobre a importância da educação em saúde como ferramenta imprescindível 

de promoção de saúde e consequentemente de prevenção de agravos e detecção 

precoce de doenças discorrido pelos profissionais de saúde participantes desta 

pesquisa, a literatura corrobora com essa indicação enfatizando que a promoção de 

saúde é de suma importância para todos os indivíduos e a comunidade a qual estão 

inseridos (BUSS, 2007 e 2010). 

 Diante disso, ações, intervenções e estratégias precisam serem tomadas para 

a prevenção à saúde, seja de agravos ou de fatores de risco a eles associados, pois 

a saúde é um direito de todos e dever do Estado, como dispões na Constituição 

Federal de 1988, sendo a saúde apontada como o melhor e mais elevado artifício para 

que ocorra desenvolvimento em diversas áreas, tais como: economia, 

desenvolvimento social e pessoal, além de ser de grande relevância para a qualidade 

de vida da população (BUSS, 2007 e 2010). 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 Analisando os achados com o término desta pesquisa, observa-se que por meio 

da opinião dos profissionais da saúde atuantes na ABS do município de Passira – PE, 

foi possível alcançar os objetivos propostos e responder as perguntas norteadoras 

estabelecidas previamente. 

 Sobre os aspectos sociodemográficos, conclui-se que há uma incidência 

predominante de profissionais do sexo feminino com idade média de 36,7 anos, 

casados, de escolaridade de nível superior, raça parda e renda mensal de 1 a 3 

salários mínimos. 

 Já a caracterização profissional demonstrou os ACS como os profissionais mais 

incidentes atuando na ABS e com tempo de atuação superior à 8 anos, nestes 
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serviços. Além de zona de atuação com resultados bem próximos e destaque para 

profissionais que atuam nas duas zonas urbana e rural, concomitantemente. 

 No que se refere ao conhecimento da educação em saúde, conclui-se que de 

maneira autorreferida é considerado satisfatório a realização da educação em saúde, 

como cuidado assistencial presente em quase 100% das ESF segundo os 

participantes, onde identificou-se uma frequência baixa na realização do processo 

educativo em saúde. 

 Evidenciou-se que especificamente baixo índice de atualização à saúde do 

homem no último ano, todavia, no que tange o nível de conhecimento dos profissionais 

sobre essa temática foi autorreferida predominantemente como elevada. 

 Quanto à realização de educação em saúde direcionada ao público masculino 

e a saúde do homem, os participantes predominantemente opinaram que é realizada 

e que possuem conhecimento sobre as principais doenças e/ou agravos que atinge 

os homens e destacam que entre elas as mais incidentes são câncer de próstata, as 

doenças crônicas (hipertensão e diabetes mellitus) e doenças sexualmente 

transmissíveis. 

 No tocante, a maior resistência da população masculina em participarem de 

educação em saúde, unanimamente os participantes opinam que sim, enfatizando que 

esse público é de difícil demanda nas ESF, especialmente no que se trata de participar 

de processo educativo. 

 Além disso, conclui-se que dentre as temáticas mais abordadas com os 

homens sobre a saúde dos homens são Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), 

câncer de próstata e doenças crônicas (hipertensão arterial e diabetes mellitus), um 

dado que tem similaridade com as principais doenças e/ou agravos relatados 

previamente pelos participantes desta pesquisa.  

 Foi identificado ainda que nas educações em saúde com os homens, os 

exames mais específicos na saúde do homem são quase sempre abordados pelos 

profissionais, o que incentiva a detecção precoce de doenças e/ou agravos e a 

prevenção de adoecimentos. 

 Já sobre o método educacional na qual estão baseadas educações em saúde 

com os homens, enxergou-se uma falha relevante, pois as mais incidentes não abrem 

espaços para diálogos e afins, o que dificulta a aquisição de conhecimento pelos 

homens sobre a sua saúde e consequentemente pode ocorrer falha na autonomia do 

autocuidado para com esse público. 
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 Englobando a opinião sobre os efeitos da educação em saúde com a população 

masculina, grande parte dos participantes opinaram que esse processo educativo é 

positivo. Todavia se destaca que ainda tem profissionais que são indiferentes à esses 

efeitos ou que esses efeitos são negativos.  

 Porém, no tocante aos efeitos da educação em saúde na prevenção e proteção 

de doenças, os profissionais participantes unanimamente discorrem que ao menos às 

vezes, esse processo educativo direcionado aos homens acarreta efeitos positivos 

que geram benefícios à saúde do homem, referindo um nível de ganho médio a alto 

quanto a esses efeitos. 

 Sobre o quesito desafios enfrentados na educação em saúde com a população 

masculina, as afirmações são quase unanimes, onde os participantes discorrem que 

principalmente em decorrência de dificuldades com o tempo, machismo, reunir os 

homens na UBS, falta de consciência por parte deles em receber a educação e 

assimilá-la e a resistência em participar dos processos educativos. 

 Contudo, ressalta-se que segundo a opinião dos participantes desta pesquisa, 

a educação em saúde com a população masculina na ABS é muito importante, além 

de ser uma das ferramentas indispensáveis na prevenção em saúde. 

 Sendo assim, conclui-se que essa pesquisa traz um suporte à gestão e aos 

profissionais de saúde sobre a necessidade de educação em saúde com a 

população masculina e que essa ferramenta educativa pode trazer transformações 

benéficas no autocuidado da saúde do homem.  

 Além disso, conclui-se que os profissionais mesmo não se atualizando 

constantemente sobre a temática indica possuir um nível de conhecimento 

satisfatório tanto quanto as características principais atreladas à saúde do homem, 

quanto à educação em saúde e a importância de sua aplicação com a população 

masculina.  

 Conclui-se assim, que essa temática é relevante tanto para saúde quanto para 

educação e que essa prática associada à educação e à saúde deve ser amplamente 

estimulada, visto que, leva conhecimento à população sobre aspectos importantes 

para os seres humanos. 
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6 RECOMENDAÇÕES 

 

 É recomendada a realização de estudos mais robustos sobre a temática 

educação em saúde em saúde do homem e direcionada a população masculina. 

 Recomenda-se também que novos estudos sejam realizados utilizando uma 

metodologia de pesquisa de campo, a fim de observar na prática a eficácia da 

educação em saúde do homem. 

 Ainda é recomendado que estudos similares ao realizado sejam ampliados 

abarcando um quantitativo maior de profissionais além de municípios diferentes, onde 

a indicação é que seja realizado à nível regional ou mesmo estadual. 

 E por fim, recomenda-se que seja realizado um estudo que avalie 

estatisticamente o nível de conhecimento dos profissionais da ABS no que tange a 

saúde do homem e da educação em saúde. 
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ANEXO A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS INDEXADO NA 

PLATAFORMA ONLINE GOOGLE FORMS 

 

 Esse instrumento foi dividido em três sessões para melhor didática de 

preenchimento e consequente análise após o término da coleta de dados, onde as 

três sessões foram: educação e saúde do homem que contava com os quesitos 

sociodemográficos; dados profissionais, que contemplava os quesitos relacionado aos 

profissionais e sua profissão, além da ligação com a Atenção Básica de Saúde; e 

educação em saúde do homem que contempla os quesitos específicos da educação 

em saúde com a população masculina na visão dos profissionais. 
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ANEXO B - RESPOSTAS ORIUNDAS DA PLATAFORMA ONLINE GOOGLE FORMS 
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ANEXO C – FIGURAS 

 

 

Figura 1. John B. Watson. Fonte: GOOGLE IMAGGENS, 2021. 

Figura 2. Ideias behavioristas organizadas e formalizadas por Watson.  Fonte: CAMILLO, 2018. 
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Figura 3. Observações pelos métodos de Watson. Fonte: CAMILLO, 2018. 

 

 

Figura 4. Aprendizagem para os cognitivistas. ADAPTADO DE CAMILLO, 2018. 
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Figura 5. David Ausubel. Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2021. 

 

 

Figura 6. Robert Gagné. Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2021. 

 

 

Figura 7. Jean Piaget. Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2021 
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Figura 8. Lev Vygotsky. Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2021 

 

 

Figura 9. Paulo Freire. Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2021. 

 

 

Figura 10. Representação da Estratégia de Saúde da Família com símbolo de identificação. 

 Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2021. 
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Figura 11. Imagens do município de Passira - PE, incluindo bandeira e localização. Fonte: GOOGLE 

IMAGENS, 2021. 

 

 

 


