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Seção: Comunicações Orais

ÁreaTemática:Bioética
1  

A ética da política: entre a teoria do ser cidadão e a 
prática do controle social 

Juliara Bellina Hoffmann 
Mirelle Finkler 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Introdução,;,Constituição,“Ciddã”,de,1988, instituiu,
a participação social como eixo central no processo de 
democratização da gestão pública. No Sistema Único 
de Saúde (SUS), os Conselhos de Saúde, por meio do 
controle social, emergiram como um potente locus de 
cidadania. De qualquer forma essa legitimação da 
participação social não tem garantido condições 
políticas, culturais e educacionais para efetivar seu 
processo. O que se tem visto é o corrompimento da 
esfera pública dos direitos sociais e a ampliação do 
espaço de interesses privados. Assim quando a ética 
na política é retratada refere-se à qualidade moral da 
pessoa privada e não da instituição política.  Entender 
quais valores morais são idealizados na teoria e quais, 
de fato, permeiam as relações políticas no âmbito da 
participação cidadã torna-se essencial para dar pleno 
sentido ao arquétipo de democracia. Objetivo: O 
objetivo deste estudo foi conhecer como o exercício 
da cidadania tem sido experimentado nas reuniões de 
um Conselho Municipal de Saúde (CMS), buscando 
perceber quais os distanciamentos e aproximações 
entre a teoria e a prática deste exercício democrático. 
Metodologia: Para alcançar estes objetivos 
materializou-se uma pesquisa exploratória de 
abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. Após 
aprovação pelo CEP/UFSC (nº 539.891/2014), realizou-
se a análise temática do conteúdo de 11 atas 
referentes a fev/2012 a jan/2013, e a observação não 
participante de cinco reuniões da Plenária e uma 
reunião da Câmara Técnica de um CMS de uma cidade 
de médio porte do sul do Brasil. Esta etapa atingiu o 
propósito de analisar a práxis cidadã dentro do 
controle social. Já para a conceituação teórica do ser 
cidadão tomou-se como referencial a teoria da 
cidadania de Adela Cortina. Para tanto adotaram-se 
categorias temáticas definidas a priori e eleitas como 
fundamentais para um ideal de cidadania, a saber: o 
conceito de espaço público; o sentimento de pertença 
a uma comunidade política; a ideia de participação 
social; o método da deliberação e o valor da 
autonomia. O conteúdo das atas e as anotações das 
observações foram transcritos para software Atlas.ti® 

7.1.8. e categorizados à luz deste referencial teórico. 
Resultados: No cotejamento dos resultados da prática 
de ser conselheiro com o estudo do ideal de Cidadania 
de Cortina pode-se observar: Um espaço público 
constantemente diminuído pelos interesses de 
mercado e disputas de poder que só beneficiam seus 
próprios detentores, encolhendo o campo de 
discussão dos direitos cidadãos; dificuldade dos 
conselheiros de se sentirem pertencentes a uma 
comunidade política que não adota as suas decisões e 
que não tem os mínimos de justiça providos pelo 
Estado; uma participação social ainda incipiente e que 
não encontra respaldo na sociedade, além de pouco 
estimulada por um Estado que não institui a justiça 
participativa; um ideal de deliberação e de consenso 
subjugado e substituído pela decisão à base de voto e 
com pouco entendimento da importância do 
confrontamento em uma sociedade que se idealiza 
democrática; além de conselheiros pouco autônomos 
e que não se sentem empoderados para atuarem haja 
vista as dificuldades de trocas de informação e a 
supervalorização do saber técnico. Os valores de 
igualdade, liberdade, respeito ativo, solidariedade e 
diálogo, essenciais à civilidade, são omitidos nessas 
relções, ;, bertur, constitucionl, do, ‘poder,
prticipr’, não, tem, permitido, os, conselheiros,
exercer, de fato, a soberania do povo. A 
institucionalização do Controle Social, para não se 
reduzir a um simples instrumento de legitimação 
governamental, precisa dedicar-se a uma retomada do 
exercício ético de reflexão crítica e autocrítica, onde o 
bem coletivo se fortaleça como fim maior das relações 
políticas. Os valores de justiça distributiva e 
participativa devem ser incorporados pelas instituições 
públicas para que se qualifiquem como democráticas, 
cabendo aos movimentos populares e seus 
representantes políticos galgar e ampliar os direitos 
públicos. A política não pode ser ética se resumida ao 
Estado, se excluir o social. Só há democracia com o 
aumento contínuo da cidadania e é a sociedade 
participando quem pode modificar a ação Estatal e 
permear valores que visem o bem comum para a 
instituição política. Do contrário, o potencial da 
cidadania de alterar as condições sociais por meio da 
democracia participativa e do Controle Social do SUS 
continuará sendo um ideal distante. 
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2  
Ética na atenção básica e a inserção das equipes 

NASF: reflexões a partir de um estudo sobre 
problemas vivenciados por farmacêuticos em um 

município catarinense 
Leandro Ribeiro Molina 
Mirelle Finkler 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Introdução/objetivos: A discussão sobre problemas 
éticos presentes na Atenção Básica (AB) no Brasil é 
relativamente recente. Alguns pesquisadores têm 
levantado a discussão de que o debate bioético tem 
deixado o cenário da AB de lado, focando basicamente 
as questões que permeiam o ambiente hospitalar e 
serviços ou procedimentos de alta complexidade. Em 
2008 foi instituído o NASF, que, por meio da inserção 
de equipes multidisciplinares, objetivou ampliar o 
escopo e abrangência das ações das Equipes de Saúde 
da Família (EqSF), procurando aumentar a 
resolutividade da AB. Assim, o NASF expandiu as 
possibilidades para os diversos profissionais de saúde 
se inserirem na AB, dentre eles o farmacêutico, dado 
que a Assistência Farmacêutica foi incluída como uma 
das áreas estratégicas de atuação dos NASF. No 
entanto, percebe-se que os problemas vivenciados 
pelos profissionais das equipes NASF têm sido pouco 
explorados. Chama atenção o fato de que a maioria 
dos estudos que abordam esta temática se limitam a 
investigar os profissionais das EqSF, principalmente 
médicos, enfermeiros e agentes comunitários de 
saúde (ACS). Há também, em algumas pesquisas, 
participação de dentistas, auxiliares de consultório 
odontológico e técnicos de enfermagem. 
Considerando este contexto de atuação 
multiprofissional na AB, o objetivo deste trabalho é 
apresentar parte dos resultados de uma pesquisa que 
intencionou identificar os problemas éticos 
vivenciados por farmacêuticos atuantes na AB em um 
município de médio porte do estado de Santa 
Catarina. Metodologia: Trata-se de um estudo de 
abordagem qualitativa. Após a aprovação ética do 
projeto (CEPSH/UFSC – parecer n°: 1.249.348), foram 
entrevistados 19 farmacêuticos com o auxílio de um 
roteiro semi-estruturado. As entrevistas foram 
transcritas e os dados analisados através da técnica de 
Análise de Conteúdo. Resultados: Considerando o 
recorte quanto às questões mais relacionadas à 
atuação junto aos NASF, alguns problemas éticos 
vivenciados pelos farmacêuticos podem ser 
destacados: incompreensão ou desconhecimento do 
papel do farmacêutico por parte dos profissionais da 
EqSF; processo de trabalho prejudicado por 

deficiências na estrutura dos serviços; dificuldade de 
interação com várias EqSF em Centros de Saúde 
diferentes; limites da interferência entre profissionais 
na conduta/decisão uns dos outros; falta de sigilo com 
relação à atitude de outros profissionais; e discussão 
de casos em reuniões da EqSF com presença dos ACS. 
Tratam-se de situações que afetam significativamente 
a rotina dos farmacêuticos, bem como a qualidade da 
atenção prestada aos usuários. No geral, o fato de que 
ainda se tem como desafio a consolidação de um 
processo de trabalho de forma integrada às EqSF foi 
um dos pontos destacados pelos entrevistados. 
Considerações finais: O estudo empreendido 
possibilitou explicitar a dimensão ética da atuação 
destes farmacêuticos em função dos problemas éticos 
vivenciados em seu cotidiano. O reconhecimento, a 
análise e discussão destes problemas é de extrema 
importância para o aprimoramento da reflexão crítica 
sobre a prática farmacêutica na AB. Além disso, a 
reflexão a partir da realidade de um grupo de 
farmacêuticos ressalta o fato de que, para o avanço da 
compreensão dos problemas éticos na AB é essencial 
que se explore a realidade da inserção de todos os 
profissionais que compõe as equipes NASF, bem como 
da integração entre todos no contexto da atuação em 
equipe. 

3  
Regulamento sobre publicidade e comercialização de 

alimentos para lactentes e crianças de primeira 
infância: proteção e intervenção como papéis do 

estado 
Dillian Adelaine Cesar Da Silva 
Caroline Filla Rosaneli 

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal 
Introdução: No Brasil, a comercialização e a 
publicidade de alimentos para lactentes e crianças de 
primeira infância foram recentemente regulados, por 
meio do Decreto n° 8.552 de 03 de novembro de 2015, 
que regulamenta a Lei 11.265, de 03 de janeiro de 
2006. Quase nove anos após a publicação da Lei, o 
Decreto representa importante avanço no processo de 
regulação estatal das práticas comerciais e 
publicitárias sobre o conjunto de alimentos a que se 
refere, incluindo fórmulas infantis, leites, alimentos de 
transição e, ainda, produtos de puericultura 
correlatos, como mamadeiras e chupetas. Tais 
produtos são objeto de ocupação do decreto por 
considerar-se que influenciam negativamente o 
aleitamento materno e as práticas de alimentação 
complementar saudável. Nesse sentido, a "Estratégia 
Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e 
Alimentação Complementar Saudável no SUS - 
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Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil", lançada em 
2012, tem como objetivo qualificar o processo de 
trabalho dos profissionais da atenção primária à 
saúde, com o intuito de reforçar e incentivar a 
promoção do aleitamento materno e da alimentação 
saudável para crianças menores de dois anos, no 
âmbito do SUS. O objetivo do presente estudo foi 
mapear as estratégias de regulação da publicidade e 
comercialização de alimentos para lactentes e crianças 
de primeira infância, propondo uma discussão sobre o 
papel dessas estratégias na proteção à infância, sob as 
óticas da bioética de proteção e de intervenção. 
Metodologia: A metodologia adotada foi qualitativa, 
com análise documental. Realizou-se levantamento da 
legislação brasileira que versa sobre publicidade e 
comercialização de alimentos para lactentes e crianças 
de primeira infância, e buscou-se identificar o 
alinhamento às perspectivas da bioética de 
intervenção e da proteção à vulnerabilidade da 
infância. Resultados: O marco legal brasileiro sobre o 
tema é recente e abrangente, tem como objetivo 
proteger e estimular o aleitamento materno e a 
alimentação complementar, melhorando os índices de 
saúde e nutrição da população. A publicação do 
Decreto 8552/2015 reforça os objetivos da Estratégia 
Amamenta e Alimenta, considerando os baixos índices 
de aleitamento materno e os indicadores relativos à 
introdução precoce e inadequada da alimentação 
complementar no Brasil. Esses dois problemas 
envolvem uma rede causal complexa e multifatorial, 
podendo ser citadas como causas: hábitos 
alimentares, influência indevida da publicidade, 
fatores sociais como necessidade de retorno da mãe 
ao trabalho, e, por fim, orientação e acompanhamento 
deficientes por parte dos serviços de saúde. Entre as 
consequências, estão a obesidade e outras doenças 
crônicas relacionadas à má alimentação, além de 
índices de desenvolvimento infantil abaixo do 
esperado. Tem-se ainda, como um terceiro problema 
relacionado ao objeto em estudo, o desconhecimento 
dos instrumentos legais por profissionais de saúde e 
pela população em geral, o que se deve, em parte, à 
recente publicação do Decreto regulamentador da Lei. 
As consequências desse problema estão vinculadas ao 
descumprimento dos dispositivos legais, conferindo 
reforço aos dois primeiros problemas. No escopo do 
marco legal em estudo, destacam-se pontos como: 
promoção ao aleitamento materno, conflito de 
interesses, comitês de ética em pesquisas que 
envolvem fórmulas, regramento da publicidade e 
promoção comercial, regras de rotulagem de 
produtos, vedação da indução ao uso de produtos por 
meio de falsos conceitos, patrocínio a eventos, ações 
educativas pelo Estado e pelas empresas, relação 

entre profissionais de saúde e empresas, deveres dos 
fabricantes, distribuidores e importadores. 
Considerando que a regulamentação da Lei é bastante 
recente, é necessário empoderar profissionais de 
saúde e a população para que possam monitorar o 
cumprimento da legislação que se aplica ao tema, para 
que se apropriem do instrumental e sejam 
coparticipes das intervenções por ele propostas. O 
atual cenário epidemiológico e nutricional da 
população brasileira impõe a adoção de medidas 
regulatórias que atuem fortemente sobre a produção, 
publicidade e comercialização de alimentos, lógica 
corroborada pelo marco da bioética de intervenção, 
visando à redução das vulnerabilidades e à proteção a 
infância. O marco legal ora em análise demonstra a 
preocupação do Estado brasileiro em implementar 
políticas públicas capazes do enfrentamento das 
questões epidemiológicas e sanitárias prementes, 
políticas essas voltadas à segurança alimentar e 
nutricional. Considerações finais: O estudo do 
regulamento sobre publicidade e comercialização de 
alimentos para lactentes e crianças de primeira 
infância permitiu identificar que tal marco legal 
constitui-se em ação protetiva, configurando-se, ainda, 
importante do ponto de vista defendido pela bioética 
de intervenção, entendendo que a atuação do Estado 
na regulação da atividade privada que interfere com a 
saúde é fundamental. Adicionalmente, o conjunto de 
ações propostas deve ser introjetado pelos 
profissionais de saúde em suas práticas junto à 
população e pelas empresas envolvidas com os tipos 
de produto que são objeto da regulamentação. 
Propõe-se ampliar meios de divulgação do 
regulamento, aliados à apresentação e discussão de 
referenciais bioéticos, como o de proteção e de 
intervenção, junto aos órgãos públicos, aos 
profissionais de saúde e à população. 

4  
Intervenção psicoterapêutica em fim de vida: um 

relato de caso 
Amanda Valério Espíndola 
Ana Caroline Secco 
Ana Paula Monteiro Abreu 
Ciomara Ribeiro Benincá 
Silvana Alba Scortegagna 

Universidade de Passo Fundo 
Introdução: A World Health Organization (WHO) 
estabeleceu, em 1990, cuidados paliativos como uma 
modalidade de assistência e definiu, em 2002, 
cuidados paliativos como uma abordagem que busca a 
melhora na qualidade de vida de pacientes e de seus 
familiares cujos diagnósticos correspondam aos de 
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doenças potencialmente ameaçadoras à vida – como 
as neoplasias malignas –, por meio da prevenção e do 
alívio de sofrimentos como a dor e outras questões de 
ordem física, psicossocial e espiritual. Essa área do 
cuidado – da assistência ao processo de morte e de 
morrer –, busca através da analgesia, do controle de 
sintomas, do apoio psicossocial e espiritual, uma 
melhora na qualidade de vida do paciente e de seus 
familiares. Identifica-se que o alvo da terapêutica 
centra-se, dessa forma, no indivíduo, não em sua 
doença, a fim de possibilitar uma morte digna (Araújo 
& Silva, 2012). Tendo em vista a complexidade que 
envolve os pacientes em cuidados paliativos, propôs-
se um novo modelo de psicoterapia dirigido àqueles 
pacientes em processo de fim de vida, chamada 
Terapia da Dignidade, o qual sugere aos pacientes o 
relato de assuntos e questões pelos quais eles 
gostariam de ser lembrados. A terapia consiste na 
gravação e transcrição das sessões, as quais compõem, 
ao final da intervenção, um documento que pode ser 
entregue a um familiar ou outra pessoa significativa 
para esse paciente. Este estudo descreve a eficácia da 
intervenção Terapia da Dignidade, com uma paciente 
de 52 anos, com câncer, recebendo cuidados 
paliativos. Objetivos: Avaliar a eficácia da terapia da 
dignidade em uma paciente recebendo cuidados 
paliativos. Metodologia: Trata-se de um estudo de 
caso, desenvolvido em um hospital do interior do Rio 
Grande do Sul. Foram utilizados os seguintes 
instrumentos e técnicas: Escala Beck de Depressão; 
Escala Beck de Ansiedade; Inventário de Dignidade do 
Paciente; Técnica Terapia da Dignidade. Para a coleta 
de dados, foram necessários doze encontros. Os 
resultados das Escalas e do Inventário foram 
considerados no todo para fins descritivos, não 
havendo análise estatística. Os relatos dos encontros 
foram transcritos na íntegra e alguns excertos 
utilizados para fins ilustrativos. Os encontros 
transcritos foram analisados qualitativamente pelo 
estabelecimento de categorias temáticas. Este 
trabalho recebeu parecer positivo para execução 
através do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade de Passo Fundo (CAAE 
46168815.1.0000.5342). Resultados: Observou-se que, 
após a realização da intervenção, houve redução nos 
níveis de depressão (40 para 29 pontos) e melhora no 
senso de dignidade da paciente (104 para 76 pontos), 
embora tenha havido aumento nos níveis de 
ansiedade (46 para 53 pontos). Além disso, aponta-se 
que a técnica Terapia da Dignidade favoreceu a 
recuperação de memórias positivas, a possibilidade de 
arrepender-se e pedir perdão e a aproximação dos 
familiares no final da vida, representado no 
documento legado, previsto pela técnica da Terapia da 

Dignidade. Considerações Finais: A partir dos 
resultados, pode-se inferir que a Terapia da Dignidade 
foi eficaz, visto que a paciente apresentou melhora 
nos níveis de depressão e no senso de dignidade, 
apontando para a eficácia da terapêutica. Entretanto, 
houve aumento nos níveis de ansiedade, resultado 
que pode ter sido enviesado por conflitos que a 
paciente havia tido com familiares, além de uma 
resposta natural diante da revisão de conflitos, 
posturas e comportamentos vivenciados ao longo da 
vida, antes da reaplicação da Escala Beck de 
Ansiedade. Sugere-se, por fim, que ainda que o estudo 
tenha evidenciado que a técnica da Terapia da 
Dignidade pode beneficiar pacientes em cuidados 
paliativos, estudos com amostra considerável devem 
ser realizados com a população brasileira, a fim de que 
se avalie a viabilidade da técnica, relacionando a 
eficácia da terapia com fatores de personalidade dos 
pacientes, entre outros fatores. 

ÁreaTemática:CiênciasSociaiseHumanasem
Saúde
5

Movimento feminista: lutas, desdobramentos e 
desafios para as políticas públicas brasileiras de 

saúde coletiva 
Carla Klitzke Espíndola 
Mayara Zimmermann Gelsleichter 
Kelly Dihl 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Introdução: Este artigo apresentar-se-á a relação do 
movimento feminista no Estado burguês patriarcal 
com as políticas públicas brasileiras, duramente 
reivindicadas e conquistadas por este coletivo. 
Apontar-se-á os principais serviços e políticas públicas 
advindos desse processo de lutas feministas. Ademais, 
as relações de gênero, associada às questão de 
raça/etnia e classe, são  determinantes no processo 
saúde-doença, daí o interesse para o campo da Saúde 
Coletiva.  Metodologia: Realizou-se pesquisa 
bibliográfica e documental na plataforma Scielo, 
utilizando-se os descritores: Movimento Feminista; 
Saúde e Gênero. Resultados: No palco das disputas 
das políticas sociais e das lutas sociais, conforme 
Saffioti (2004, p. 130) sempre que há relações de 
dominação-exploração, há resistência e conflitos, que 
se expressam nas lutas sociais. Neste contexto de 
resistências, o movimento feminista impulsionou, 
através das suas pautas políticas e estratégias, a 
construção de serviços e políticas sociais na 
perspectiva da responsabilização do Estado.  Ademais, 
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devido a vulnerabilidade imputada às mulheres, elas 
foram historicamente objeto de medidas 
assistencialistas (PRÁ, 2004). Os anos 1930 e 1943 
podem ser caracterizados como aqueles que 
introduziram as políticas sociais no Brasil, porém, 
numa perspectiva corporativista e fragmentada, 
distante da perspectiva de universalização 
(BOSCHETTI; BEHRING, 2011), o que subordinou as 
mulheres e suas famílias a uma cultura do favor e do 
clientelismo. Através das lutas sociais do movimento 
feminista, em 1983, foi criado o Conselho da Condição 
Feminina nos Estados de São Paulo e Minas Gerais e, 
em 1985, as Delegacias da Mulher (DDMs). Conselhos 
e Delegacias se espalharam por diversas capitais 
brasileiras e as DDMs se constituíram como um 
projeto pioneiro no mundo para lidar com a violência 
de gênero contra as mulheres (PRÁ, 2004). Entre 1986 
e 1990, em São Paulo, o Conselho da Condição 
Feminina teve seus recursos reduzidos 
significativamente e o Conselho foi marginalizado na 
arena política. O mesmo aconteceu na esfera federal 
com o Conselho Nacional da Mulher. As DDMs, 
inicialmente previstas para funcionar com pessoal 
treinado e sensível às questões de gênero, acabaram 
por não receber o devido investimento, reproduzindo, 
por vezes, o que ocorria nas, Delegcis, comuns,
qundo, policiis, msculinos, tendim, s, mulheres,
(PRÁ,2004,S;FFIOTI,2004),;lm,disso,,priorizção,
do,movimento,feminist,às,questões,ligds,à,sde,e,
à, sexulidde, resultrm, no, desenvolvimento, em,
1983, do Programa de Assistnci, Integrl,à,Sde,d,
Mulher (PAISM), com ampla participação conjunta do 
movimento sanitarista. Este foi o primeiro programa 
brasileiro a calcar o princípio da integralidade, com 
atividades de prevenção, tratamento e reabilitação em 
saúde. O programa previa atendimento 
interdisciplinar, ou seja, inovou ao superar a 
tradicional assistência centrada no biológico. O PAISM 
abrangeu a todas as etapas de vida das mulheres e não 
apenas o materno-infantilismo, focado na reprodução 
humana, caráter retomado pelo Programa Rede 
Cegonha (Portaria nº 1.459/2011) (DINIZ, 2016). Mais 
recentemente, foi sancionada a Lei Maria da Penha 
(Lei 11.340/2006), que cria mecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher. A 
sber, s, mulheres, são, s, “vítims”, preferenciis, d,
violnci, domstic, e, fmilir, (GOMES, et, l, 2005),
Esta Lei foi construída sob o pilar da pressão da 
Convenção, Intermericn, pr, ‘Prevenir, Punir, e,
Errdicr,,Violnci,Contr,,Mulher’,‘Convenção,de,
Belm, do, Prá’, em, 1994, e, de, outros, movimentos,
coletivos, (B;NDEIR;, ;LMEID;, 2013), Em, bril, de,
2013, o, Brsil, tornou-se, refernci, interncionl, no,
que, tnge, os, direitos, ds/os, trblhdors/es,

domstics/os, com, , provção, de, um, Projeto, de,
Emenda Constitucional, a PEC das, Domstics, Este,
projeto, equiprou, os, direitos, trblhists, dests/es,
profissionis, os, ds, demis, sendo, esse, grupo,
mjoritrimente, composto, por, mulheres, negrs,
jovens,pobres, com,bixo,gru,educcionl,oriunds,
ds, regiões, mis, desssistids, e, sem amparo 
previdenciário (BANDEIRA; ALMEIDA, 2013). 
Considerações finais: Os pleitos das feministas 
reivindicam melhores condições salariais, direitos de 
trabalho, diminuição da jornada de trabalho, 
mobilidade em espaços públicos, ocupação dos 
espaços políticos, autonomia sobre o seus corpos e 
desejos, dissolução da heteronormatividade, políticas 
públicas de educação (creches, escolas integrais, 
formação continuada), políticas públicas de saúde 
(dentre elas, a questão do aborto), além das denúncias 
sobre as diferentes violências (patrimonial, psicológica, 
moral, física, sexual, obstétrica; levando, muitas vezes, 
ao silenciamento pleno: a morte). Considera-se então, 
conforme salientado por Cisne e Gurgel (2008, p. 71), 
que, o, “feminismo, reivindic, ssim, , construção de 
um novo sistema, pautado pela liberdade e pela 
iguldde, socil”, Pr, que, os, tencionmentos,
realizados pelas mulheres se materializem na 
substancial liberdade faz-se candente o rompimento 
com as contradições estruturais inerentes ao sistema 
vigente. Observa-se que a promoção e efetivação de 
políticas públicas pelo Estado está condicionada aos 
processos de lutas, reivindicadas historicamente pelo 
movimento feminista brasileiro, assim como, às 
contribuições das convenções, conferências e políticas 
globais em que o Brasil é signatário. Desse modo, estas 
pautas - teóricas e políticos - ao serem incorporadas  
aos princípios operativos da Saúde Coletiva, podem 
contribuir para transformações sociais mais profundas 
cujo horizonte é a equidade de gênero. 

6  
Psicopolítica: qual seu lugar na intersecção das 

ciências sociais e a saúde coletiva? 
Carlos Alberto Medrano 
Marta Verdi 
Raquel Kerpel 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Introdução: A noção de biopoder e biopolítca 
desenvolvida por Foucault (2008) permitiu, no campo 
da saúde coletiva, problematizar uma série de 
dispositivos populacionais que conhecemos como 
medicalização. A medicalização, ou políticas 
medicalizadoras, são colocadas em ato a partir das 
intervenções dos profissionais de saúde. 
Independentemente deles serem oriundos do campo 
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da medicina, da enfermagem, da psicologia, da 
nutrição, dentre outros, resultam cada vez mais 
evidentes as consequências do efeito medicalizador 
sobre a subjetividade. Também, o efeito 
medicalizador, tem consequências diretas sobre os 
orçamentos e gastos por aumento de custos e 
intervenções desnecessárias. A medicalização 
crescente da sociedade deu lugar a um outro 
fenômeno: a patologização da vida, do cotidiano. 
Longe de estarem esgotados os conceitos de biopoder 
e biopolítica como instrumentos conceituais para 
compreender e continuar problematizando as práticas 
dos profissionais do campo da saúde, surge, da mão 
do filósofo Byung-Chul Han (2014), a noção de 
Psicopolítica como sendo uma nova técnica de poder. 
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo discutir a 
pertinência do conceito de Psicopolítica na intersecção 
do campo das ciências sociais e da saúde coletiva. 
Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura 
integrativa dos conceitos de Biopolítica/biopoder de 
Michel Foucault e o de Psicopolítica de Han. 
Resultados: Han (2014) se ocupa em diferenciar os 
conceitos de biopolítica e psicopolítica a partir de uma 
serie de indicadores que podem ser uteis na hora de 
intervir e/ou problematizar no campo das 
discursividades e das práticas em saúde, seja a partir 
de um ou de outro conceito. Algumas das diferenças 
entre biopoder e psicopolítica, que segundo Han 
(2014) necessitam ser ressaltadas são: a psicopolítica 
pretende agradar, tornando desnecessários os 
dispositivos de controle e disciplinarização, 
característicos da necessidade de submeter, próprios 
da biopolítica; contrariamente não prioriza o corpo 
nem as potencialidades e fragilidades do biológico e 
somático e sim a psique como força produtiva e a 
intervenção sobre populações ou grupos populacionais 
deixa lugar para intervenções extremamente 
singularizadas (microtargeting). Estas diferenças 
podem nos ajudar a construir uma serie de perguntas 
em torno das relações, se as houver, entre o conceito 
de biopoder e o de psicopolítica. É a psicopolítica uma 
forma de poder que vem a substituir à biopolítica? Ou 
biopoder e biopolítica, como conceitos macro, 
acolhem a psicopolítica como uma nova ferramenta 
caraterística do neoliberalismo contemporâneo e da 
importância crescente do mundo digital na 
determinação e na previsibilidade do comportamento 
das pessoas (big data)? Na era da biopolítica o corpo 
como instrumento de produção é, além de 
disciplinarizado e controlado para torna-lo 
suficientemente dócil, de certa forma cuidado e 
protegido para aumentar o tempo útil de vida útil. 
Contrariamente, a psicopolítica promove uma 
sociedade do rendimento. Esta sociedade não mais 

necessita de sujeitos suficientemente dóceis, já que, a 
auto exploração e a internalização da convicção de ser 
dono de si mesmo por parte do sujeito, o leva a 
“queimr”, “esgotr”, su,cpcidde,de,viver,Desde,
esta perspectiva se estabelece uma luta mortífera 
numa mesma pessoa entre o explorador e o 
explorado. Cada um se torna explorador de si mesmo 
(HAN, 2012). Surgem no campo, especialmente da 
psicologia, técnicas e dispositivos de autoajuda, 
processos de tutoria (coaching), imperativos de auto 
superação que podem desencadear - por exemplo 
quando a distancia entre o imaginado e o resultado 
não correspondem com a idealização de si - processos 
que vem sendo percebidos e associados com a 
resposta depressiva ou da hiperatenção (HAN, 2012). 
Considerações finais: A sociedade do rendimento, 
sempre segundo Han (2012), leva a um cansaço a sós. 
Isola e divide. Os intentos de construir uma sociedade 
cada vez mais equitativa e solidária podem ser vistos 
ameaçados pelo esgotamento narcísico que a 
psicopolítica impõe como modelo de viver e produzir. 
Pelo exposto, as ciências sociais e a saúde coletiva 
merecem se dar a possibilidade de fazer trabalhar o 
conceito de psicopolítica dentro do atual marco 
conceitual e, especialmente, no que se refere aos 
estudos e pesquisas que, a partir dos conceitos 
foucaultianos de biopoder, biopolítica e o de 
medicalização, permitam atualizar a relação entre 
pósmodernidade e neoliberalismo digital. 

7  
Violência por Parceiro Íntimo em idosos: uma revisão 

sistemática da produção científica nacional e 
internacional 

Deise Warmling 
Sheila Rubia Lindner 
Elza Berger Salema Coelho 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Introdução: A violência contra os idosos define-se por 
processos relacionais interpessoais que levem a danos 
físicos, mentais ou morais1. Ela é classificada em 
violência física (moderada ou severa), violência 
psicológica, violência sexual, abandono e negligência2. 
A violência também pode ser definida em relação ao 
grupo na qual ela ocorre, tal como: violência 
doméstica, violência intrafamiliar violência contra a 
mulher ou violência por parceiro íntimo. A violência 
por parceiro íntimo (VPI) é definida por todo e 
qualquer comportamento violento cometido, podendo 
ser no ambiente doméstico ou não, em qualquer 
relação íntima de afeto, independente da coabitação, 
compreendendo as violências físicas, psicológicas, 
sexual, moral, patrimonial e ainda, o comportamento 
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controlador1 2. A prevalência de VPI relatada varia 
muito entre os países, de 15-71%3 4 5. Nos Estados 
Unidos, em estudo que investigou VPI entre mulheres 
com mais de 55 anos encontrou-se prevalências 
maiores do que entre as mulheres mais jovens, 
apontando para a relevância de se investigar VPI entre 
idosos, que ainda é um tema pouco explorado6. 
Diante da relevância da temática, realizou-se uma 
revisão sistemática de literatura para  caracterizar a 
tendência da produção científica nacional e 
internacional sobre a VPI em idosos. Método:  Trata-se 
de uma revisão sistemática da literatura, realizada no 
período de março à maio de 2016. As bases de dados 
utilizadas para as buscas foram: Pubmed, PsycInfo e 
Lilacs. Buscou-se,responder,,seguinte,questão,“Quis,
os fatores associados à violência por parceiro íntimo 
em, idosos?”, Form, utilizdos, os, seguintes,
descritores: Intimate Partner Violence, Spouse abuse, 
Cross-Sectional Studies, aged , aged, 80 and over, 
elderly, os quais foram combinados por operados 
boleeanos de acordo com cada base de dados. Não 
houve recorte temporal ou de idioma da publicação. O 
processo de seleção foi realizado por duas 
pesquisadoras de forma independente, o qual ocorreu 
primeiramente pela leitura do título e resumo, a partir 
da adequação aos critérios de inclusão e exclusão, 
realizou-se a leitura do artigo na íntegra, para seleção 
final. Resultados: Do total de 842 artigos encontrados, 
foram selecionados de acordo com os critérios de 
inclusão e exclusão 54 artigos. As publicações foram 
majoritariamente internacionais (n=53), com apenas 
uma publicação nacional. Em relação ao idioma, 
predominaram os trabalhos publicados em inglês 
(n=53), com apenas uma publicação em espanhol. Em 
relação ao local de origem, houve predominância da 
América (55,6%), seguida da Europa (33,4%), Ásia 
(9,3%) e África (1,9%). Foram identificados 19 países 
responsáveis pelos artigos, com destaque para os 
Estados Unidos da América (EUA), com 27 publicações 
(50,0%), seguido da Espanha com 8 (14,8%) e Bélgica 
com 3 (5,5%). Os demais países, inclusive o Brasil, 
contribuíram com apenas um artigo cada.  O ano de 
publicação variou entre 2000 e 2015, com a maioria 
dos artigos publicados entre 2010 e 2015 (n=29, 
53,7%), o que reforça o aspecto recente da temática 
na literatura. Foi investigada a VPI 
predominantemente em mulheres (n=35; 64,8%), 
seguidos pelos que a analisaram em homens e 
mulheres (n=18; 33,3%) e por um artigo apenas que 
pesquisa a VPI perpetrada por mulheres contra 
homens (n=1; 1,9%). Em relação à faixa etária, a 
maioria (n=51; 94,5%) dos trabalhos investigaram a 
VPI em adultos e idosos e apenas três (5,5%) estudos 
analisaram a VPI somente em idosas. Quanto aos 

instrumentos de mensuração da violência, houve 
grande variação, mas 15 (28%) dos artigos utilizaram o 
instrumento (ou versão derivada) do Conflict Tatics 
Scale nas suas versões 1 ou 2. Dentre os 54 artigos 
selecionados, foram 22 artigos que trouxeram a 
violência física, psicológica e sexual, 18 que estudaram 
a violência psicológica e física, 8 sobre a violência física 
e sexual, 4 estudos trataram somente sobre a violência 
física, 1 artigo abordou a violência sexual e psicológica 
e por fim, 1 artigo referiu-se apenas à violência 
psicológica. Conclusão: A investigação da VPI em 
idosos na literatura é bastante recente, com a maioria 
dos estudos realizados a partir de 2010. Predominam 
as pesquisas internacionais, em países desenvolvidos 
(EUA, Espanha, Bélgica). No Brasil, a pesquisa sobre o 
tema ainda é incipiente, sendo encontrada apenas um 
artigo. A maioria das pesquisas investigam apenas a 
VPI contra a mulher, na perspectiva do binômio 
mulher- vítima e homem- agressor, havendo grande 
lacuna de conhecimento sobre o homem em situação 
de violência. A maioria dos estudos investigaram a 
violência física e psicológica, enquanto a violência 
sexual foi menos frequente. O instrumento Conflict 
Tatics Scale (CTS) foi o mais utilizado, mostrando-se 
relevante para identificar a VPI em idosos. 
Encontraram-se apenas três estudos feitos somente 
com idosos, os demais investigaram adultos 
conjuntamente. Aponta-se para maior necessidade de 
investigação da VPI sobre idosos, a fim de se conhecer 
as características da violência nesta faixa etária e se 
promover ações mais efetivas no enfrentamento da 
violência também entre os mais velhos. 

8  
O sentido da participação social para os conselheiros 

do conselho municipal de saúde de Itajaí – SC 
Jaqueline Rocha 
Carlos Eduardo Maximo 
Jaqueline Pacheco 

Universidade do Vale do Itajaí 
A participação social por meio dos conselhos de saúde 
foi uma conquista acompanhada do processo histórico 
de mobilização social, redemocratização do país e 
criação do Sistema Único de Saúde (SUS). É através do 
SUS que a cidadania e participação política são 
asseguradas constitucionalmente e estabelecidas 
através da Lei Federal 8.142, que estabelece os 
Conselhos e as Conferências de Saúde como espaços 
de representação e participação da comunidade. Com 
a criação dos conselhos de saúde garantiu-se a 
participação da sociedade civil como conselheiros nos 
Conselhos de Saúde, onde a população passa a ser não 
somente receptora das decisões do Estado, mas 
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constituinte, fiscalizadora e atua na deliberação de 
políticas públicas e recursos através de sua 
representação nestes espaços. Reconhece-se assim, 
que a ocupação dos espaços se fazem por meio de 
sujeitos, de diferentes contextos e histórias de vida 
que constituem determinada representação. Neste 
sentido, buscamos nesta pesquisa conhecer o sentido 
da participação social para os conselheiros do 
Conselho Municipal de Saúde de Itajaí - SC. Realizou-se 
uma pesquisa descritivo e exploratório de natureza 
qualitativa. Foram entrevistados nove conselheiros do 
Conselho Municipal de Saúde de Itajaí, considerando a 
paridade de representação. Utilizou-se um 
questionário semiestruturado com seis perguntas 
norteadoras. As respostas foram interpretadas 
mediante a análise de eixos temáticos discutidos em 
quatro categorias: as múltiplas vozes da participação; 
os sujeitos da representação; trajetórias mediadas e o 
sentido da participação social. Estas foram 
evidenciadas a partir do contexto sócio-hitórico que 
possibilita refletir sobre as condições de produção e 
ressignificação dos sentidos. Considera-se que o 
sentido da participação social para os conselheiros é 
caracterizado pelos múltiplos elementos da 
subjetividade social, bem como as condições objetivas 
de vida. Organizam-se em uma dimensão emocional e 
simbólica, possibilitando a produção de caminhos, 
compondo o cenário social. Considera-se que este é 
inseparável do sujeito, da constituição subjetiva de 
suas histórias e dos contextos desde o qual atua de 
forma simultânea em sua vida social.  Desta forma, foi 
possível identificar nesta pesquisa os processos que 
significaram a relação dos conselheiros com o espaço 
de participação social, assim como as muitas vozes que 
permeiam a representação dos conselheiros no 
conselho, enquanto sujeitos coletivos. Identificamos 
também que os sentidos atribuídos a participação, são 
produzidos por meio da mediação marcada em suas 
trajetórias de vida. 

9  
Vivencias e estágios no sistema único de saúde como 
estratégia de ensino, conhecendo e reconhecendo a 
importância do Ver-SUS para a construção do SUS: 

um relato de experiência 
Lucas Antônio dos Santos Barbosa 

Universidade do Vale do Itajaí 
Introdução/Objetivos: A carência de experiências 
acadêmicas que possibilitem conhecer e vivenciar a 
realidade da prática no Sistema Único de Saúde (SUS) 
resulta na formação de profissionais despreparados 
ético e politicamente com as necessidades de saúde da 
população e, ao mesmo tempo, coloca no mercado de 

trabalho indivíduos que desconhecem as 
características existentes no nosso sistema público de 
saúde. As Vivências e Estágios na Realidade do Sistema 
Único de Saúde (VERSUS) têm como proposta básica 
promover a integração dos acadêmicos com a 
realidade organizacional e de gestão dos serviços de 
saúde ainda durante o período de graduação. Para 
tanto, busca fomentar nos sujeitos que participam das 
vivências o interesse no estudo das práticas de 
educação popular em saúde, nas estratégias de 
educação permanente e educação continuada em 
saúde, no controle e participação social, entre outros, 
com metodologia problematizadora que propicie a 
horizontalidade no processo de aprender-ensinar. 
Atualmente a formação de profissionais mais 
humanistas, capazes de trabalhar em equipe e 
voltados para a integralidade da atenção em saúde, se 
configura como um desafio para a academia brasileira, 
que possuí uma formação limitadora, que não dá 
conta de suprir o ensino das características 
indispensáveis para atuar em serviços do SUS. 
Portanto, da grande fragilidade existente na didática 
de ensino tradicional, e da necessidade de incorporar 
novas metodologias e práticas educativas capazes de 
fazer o estudante identificar-se com as questões 
problemas e desafios existentes no sistema, para 
assim realizar a construção do conhecimento e a troca 
de saberes mútuo. Diante do exposto, objetiva-se 
relatar vivencias e estágios no sistema único de saúde 
ocorridas durante a 3ª e 4ª edição do projeto VER-SUS 
Oeste Catarinense, trazendo-as como estratégia de 
ensino, refletindo, conhecendo e reconhecendo a 
importância do versus para a construção do SUS. 
Metodologia: A 3ª edição do VER-SUS/Oeste 
Catarinense foi realizada entre os dias 11 a 18 de julho 
de 2015, as atividades foram compostas por três dias 
de formação, três dias de vivências e um dia de 
fechamento e devolutiva das discussões e percepções 
produzidas. Já a 4ª edição do VER-SUS/Oeste 
Catarinense foi realizada entre os dias 12 a 19 de 
fevereiro de 2016, as atividades foram compostas por 
três dias de formação, quatro dias de vivências e um 
dia de fechamento e devolutiva das discussões e 
percepções produzidas. Participaram das edições 
estudantes de múltiplos cursos de graduação e de 
diversas universidades do Brasil, como comissão 
organizadora, facilitadores ou viventes. Resultados: A 
forma de aprendizado inovadora, pautada no contexto 
multidisciplinar e interdisciplinar do projeto, 
proporcionou aos acadêmicos das diferentes áreas, 
uma ampliação de olhares e ressignificação das 
concepções de ensino em saúde e de saúde do nosso 
país. Por meio das discussões realizadas de modo 
coletivo, acerca das vivências e questões problemas 
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observados ao longo do período de imersão, permitiu-
se que, de alguma forma, todos os indivíduos do 
grande grupo tivessem espaço para questionar, 
refletir, opinar, expor seus anseios e angústias, e 
construir o conhecimento em equipe. Assim, 
mostrando uma realidade de ensino diferenciada 
daquela que vivemos nas salas de aula. 
Compreendendo que a formação em saúde objetiva 
desenvolver nas pessoas, por meio de informação, o 
senso de responsabilidade pela sua própria saúde e 
pela saúde da comunidade e, ainda, que o SUS tem 
como corresponsabilidade político-social a ordenação 
da formação de recursos humanos em saúde, 
pressupõe-se que a educação na área da saúde deva 
ser voltada ao estudo do contexto do SUS. Neste 
sentido, é imprescindível que, para além de atuar 
como futuros profissionais no SUS, os acadêmicos se 
identifiquem com o sistema e se sintam pertencentes 
a ele, a fim de exercer o controle e, principalmente, a 
participação social. Considerações finais: A educação 
em saúde é um tema de ampla discussão e gera 
opiniões divergentes no que diz respeito às 
metodologias de aprendizagem e ao modelo de ensino 
vigente na maioria dos cursos superiores da academia 
atual. Esta metodologia obsoleta e voltada ao modelo 
biomédico de ensino, na maioria das vezes não 
proporciona todo o embasamento ético-pedagógico e 
teórico-social necessários, formando profissionais 
focalizados apenas em seus objetos de estudos. As 
vivencias e estágios no sistema único de saúde se 
apresentaram como uma estratégia de ensino, sendo 
estas de suma importância para a construção do 
sistema de saúde brasileiro, entende-se que um 
projeto como o VER-SUS é capaz de abrir novos 
horizontes e acrescentar significativamente e de forma 
positiva as percepções dos estudantes em relação às 
metodologias de ensino inovadoras e também ao 
contexto que envolve o SUS. Para isto, torna-se 
fundamental a existência de projetos externos às 
“grdes, curriculres”, como, o, VER-SUS (Vivências e 
Realidades no Sistema Único de Saúde), que visam 
preencher as lacunas existentes na formação e imbuir 
nos futuros profissionais da área da saúde um olhar 
integral ao SUS, fazendo com que estes percebam a 
importância da participação dos sujeitos para 
contribuir na construção do sistema. 

10  
Interesse público na saúde: Saúde suplementar e 

hegemonia mercantilista 
Thaís Fávero Alves 
Rita de Cássia Gabrielli Souza Lima 

Universidade do Vale do Itajaí 

Introdução/Objetivos: O presente trabalho objetivou 
a análise dos sentidos atribuídos a expressão 
‘interesse, pblico’, n, sde, presentd, como,
finalidade institucional da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) em sua Lei de criação, nº 9.961 de 
28 de janeiro de 2000. Metodologia: Este estudo 
epistemológico, operacionalizou-se por meio de 
pesquisa documental realizada através da análise de 
documentos legais, infralegais e marginais 
relacionados a origem e oficialização do setor 
suplementar, representado na figura de sua Agência 
reguladora – ANS, em recorte histórico de 1985 a 
2000, considerando este como um período 
imprescindível para o entendimento da saúde como 
um direito no Brasil, bem como para a compreensão 
dos papeis dos domínios público e privado neste 
Sistema. Resultados: Notou-se que, apesar das 
metamorfoses políticas sofridas pelo Estado brasileiro, 
considerndo,s,trnsições,entre,Repblic,Velh,“Er,
Vrgs”, ditdur, militr, e, redemocrtizção, s,
práticas de saúde direcionadas pelos governos 
transitórios responsáveis pelas diretrizes do Estado 
durante estes períodos, não tiveram alterações 
significativas de paradigmas, tampouco em suas 
concepções de saúde. Considerando esta construção 
histórica do setor saúde no Brasil, em especial as 
condutas governamentais referentes ao domínio 
privado, emergiu neste estudo Mercadoria como 
categoria analítica, pois os documentos legais 
utilizados para remonte da história da saúde 
suplementar demonstraram a convergência das ações 
políticas de privilégio ao setor privado. Conforme 
verificado, preteriu-se a instituição de políticas de 
Estado realmente condizentes com as necessidades da 
populção, em, fvor, do, incentivo, à, ‘compr’, de,
serviços médicos, especializados e farmacológicos 
como resolução para os problemas de saúde da 
população. Considerações Finais: Concluiu-se que, no 
Brasil, o interesse público carrega sentidos 
mercadológicos, visto que a saúde vem sendo tratada 
historicamente como mercadoria, como item passível 
de compra e venda, desde a década de 1920 com a 
instituição das Caixas de Aposentadoria e Pensão 
(CAPs), intensificando-se no período da ditadura 
militar com a compra de serviços privados pelo Estado 
e chegando ao seu ápice com a regulação e 
oficialização deste mercado nos governos neoliberais 
instituídos no País a partir dos anos 1990. 
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ÁreaTemática:Epidemiologia
11  
Associação entre sintomas depressivos e mortalidade 

– Estudo EpiFloripa Idoso 
Lariane Mortean Ono 
Susana Cararo Confortin 
Larissa Pruner Marques  
Ione Jayce Ceola Schneider 
Eleonora d'Orsi 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Introdução: Os sintomas depressivos caracterizam 
uma das morbidades psiquiátricas mais incapacitantes. 
Podem apresentar alta prevalência na população idosa 
e se constituem fator de maior prejuízo pessoal, 
funcional e social da atualidade, pois interferem 
diretamente nas atividades do dia a dia, prejudicam o 
estado de saúde e a qualidade de vida nessa faixa 
etária. Objetivo: Verificar a associação entre sintomas 
depressivos e a mortalidade em idosos de 
Florianópolis, SC. Metodologia: Estudo longitudinal de 
base populacional, conduzido com 1702 idosos 
residentes em Florianópolis, participantes do Estudo 
EpiFloripa Idoso entre 2009/10 e 2013/14. Os sintomas 
depressivos foram investigados pela Geriatric 
Depression Scale – GDS, e classificados em 
presenç/usnci, (≥6, <6). Os óbitos foram 
identificados através de buscas no Sistema de 
Informação sobre Mortalidade (SIM). Foram realizados 
modelos de regressão de Cox bruta e ajustada. As 
variáveis de ajuste utilizadas foram: sexo, idade, renda 
per capita, estado cognitivo, capacidade funcional e 
atividade física no lazer. Resultados: A amostra 
analítica foi composta por 1426 idosos, dos quais 
24,1% apresentavam presença de sintomas 
depressivos. Foram identificados ao longo do 
acompanhamento 217 óbitos, dos quais foram 
excluídos 5 por não possuírem informações de data. 
Na análise bruta, a presença de sintomas depressivos 
elevou o risco de mortalidade em 3,35 (IC95%: 2,29-
4,88). Na análise ajustada, a associação se manteve e a 
presença de sintomas depressivos elevou em 1,97 
(IC95%: 1,35-2,86) o risco de mortalidade quando 
comparados aos idosos com ausência de sintomas 
depressivos. Conclusão: A presença de sintomas 
depressivos elevou o risco de óbito e mostrou-se 
importante fator de risco modificável para 
mortalidade entre idosos. Esses achados reforçam a 
necessidade da atenção à saúde mental dessa 
populaçõa, uma vez que este é um agravo com 
abordagem multiprofissional, que pode ser controlado 
com manejo e acompanhamento adequados. 

12  
Diferenças regionais e individuais na realização de 

consultas pré-natal no Brasil: análise do Sistema de 
Informações sobre Nascidos Vivos 

Juliana Cristine dos Anjos 
Antonio Fernando Boing 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Introdução: O acesso à atenção pré-natal está 
associado a melhores desfechos em saúde para 
gestantes e recém-nascidos. Ele é essencial para 
prevenir e/ou detectar precocemente patologias tanto 
maternas quanto fetais, promovendo o 
desenvolvimento saudável do bebê e reduzindo os 
riscos da gestante. Objetivo: Investigar os fatores 
associados à realização de 7 ou mais consultas pré-
natal no Brasil no ano de 2013. Métodos: Realizou-se 
estudo transversal a partir do banco de dados do 
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. Testou-
se a associação de variáveis exploratórias com a 
realização de consultas pré-natal por meio da análise 
de regressão multinomial simples e múltipla. Também 
se analisou a distribuição espacial da realização de 
consultas pré-natal segundo os municípios brasileiros. 
Resultados: Em 2013 foram registrados 2.904.027 
nascimentos no Brasil. Verificou-se que 2,7% das 
gestantes não realizaram consultas pré-natal e 63,1% 
realizaram 7 ou mais consultas. A chance de realizar 7 
ou mais consultas pré-natal foi maior entre as 
gestantes com 40 anos ou mais, com 12 ou mais anos 
de escolaridade, naquelas que viviam com um 
companheiro, residiam nas regiões Sul e Sudeste, 
tinham gestação tripla, idade gestacional de 42 
semanas ou mais e filhos com peso normal ao nascer. 
Identificou-se expressiva desigualdade regional na 
prevalência de gestantes com 7 ou mais consultas pré-
natal, com maior proporção de municípios com baixa 
prevalência de realização de 7 ou mais consultas e alta 
prevalência de 0-3 consultas na região Norte. 
Enquanto no Sul e no Sudeste observou-se maior 
proporção de municípios com elevados percentuais de 
7 ou mais consultas pré-natal. Conclusão: Apesar do 
Brasil possuir um Sistema Único de Saúde que fornece 
assistência pré-natal gratuita, o uso deste serviço é 
desigual segundo características demográficas, 
socioeconômicas e geográficas. Nesse sentido, o 
desenvolvimento de políticas equânimes no âmbito do 
Sistema Único de Saúde é necessário para eliminar as 
desigualdades identificadas e oferecer para todas as 
gestantes a quantidade e a qualidade adequada de 
consultas pré-natal. 
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13  
Associação entre o consumo alimentar inadequado 

de micronutrientes, obesidade geral e obesidade 
abdominal entre adultos de Florianópolis, Santa 

Catarina 
Francieli Cembranel 
Bianca Bittencourt 
Eleonor,d’Orsi

Universidade Federal de Santa Catarina 
Introdução/Objetivo: A obesidade representa o 
problema nutricional de maior ascensão entre a 
população mundial observado nos últimos anos, e a 
má qualidade da dieta tem sido apontada como uma 
das principais causas desse cenário. O que se observa 
na atualidade, é um aumento do consumo calórico 
total advindo de um maior consumo de carboidratos 
simples e gorduras saturadas, em detrimento do 
consumo de alimentos fontes de micronutrientes 
essenciais. Como resultado, pesquisas tanto em países 
de renda alta, quanto média, têm encontrado 
associações entre o consumo alimentar inadequado de 
micronutrientes (como cálcio, ferro, zinco, vitaminas 
A, C, D e E) e a condição de obesidade geral e/ou 
abdominal. No Brasil, contudo, é preciso considerar 
que até o momento a associação entre o consumo 
inadequado de micronutrientes e a obesidade não tem 
sido suficientemente explorada. Assim, visando 
conhecer melhor a relação entre a obesidade e o 
consumo alimentar insuficiente de micronutrientes em 
nosso meio, o presente estudo teve como objetivo 
investigar a associação entre o consumo alimentar 
inadequado de micronutrientes e indicadores de 
obesidade geral e abdominal entre adultos residentes 
em Florianópolis, Santa Catarina, Sul do Brasil. 
Métodos: Análise transversal, da segunda onda do 
estudo longitudinal de base populacional, EpiFloripa 
Adultos, incluindo 1.222 indivíduos de 22 a 63 anos, 
residentes em Florianópolis, Santa Catarina, Sul do 
Brasil. Os dados de consumo alimentar foram obtidos 
mediante aplicação de dois recordatórios de 24 horas 
(um no total da amostra e outro em subamostra de 
40% dos entrevistados), sendo o consumo habitual e 
as prevalências de inadequação no consumo de cálcio, 
ferro, zinco, e das vitaminas A, C, D e E estimadas 
conforme as recomendações do Institute of Medicine 
e do National Research Council. O estado nutricional 
de obesidade geral foi mensurado considerando-se 
vlores,do,índice,de,mss,corporl,(IMC,≥,30,kg/m²),e,
a obesidade abdominal considerando-se valores da 
circunfernci,d,cintur,(CC,≥,88,cm,em,mulheres,e,≥,
102 cm em homens). Para avaliar a associação entre os 

desfechos e cada variável de exposição 
(micronutrientes), utilizou-se a Regressão Linear, tanto 
na análise bruta quanto na análise ajustada, e os 
dados foram apresentados na forma de coeficientes 
de regressão, (β), com, os, seus, respectivos, IC95%,
Coeficientes de determinação (R2) como medida de 
explicação do modelo também foram calculados. O 
vlor, de, significânci, esttístic, dotdo, foi, o, de, p, ≤,
0,05, e todas as análises foram conduzidas no software 
Stata 13.0. Resultados: Adultos com obesidade geral e 
abdominal, quando comparados a adultos sem 
obesidade, apresentaram prevalências mais altas de 
consumo inadequado de micronutrientes, de modo 
geral acima de 59% para o cálcio, vitaminas A, C e D. 
Associação inversa e estatisticamente significante foi 
observd,entre,o,consumo,indequdo,de,cálcio,(β, -
0,40; IC95% -0,69;-012),e,ferro,(β,-0,33; IC95% -0,57;-
0,08) com valores elevados do IMC, e entre o consumo 
insuficiente, ds, vitmins, ;, (β, -0,92; IC95% -1,76;-
0,08),D,(β,-0,69; IC95% -1,32;-006,e,de,cálcio,(β,-1,26; 
IC95% -1,94;-059),e,ferro,(β, -0,53; IC95% -1,06;-0,01) 
com valores elevados da CC. Conclusão: Os resultados 
permitiram identificar a existência de associação 
inversa entre o consumo alimentar inadequado de 
micronutrientes e o estado nutricional de obesidade 
geral e abdominal também em uma amostra de 
adultos residentes no Sul do Brasil. 

14  
Perfil dos desastres no trânsito com vítimas fatais no 
município de Florianópolis em 2015: Uma análise do 

Grupo de Informações da Rede Vida no Trânsito 
Camila Mariano Fernandes 
Ana Cristina Vidor 
Isabela Zeni Atherino 
Mauricio Bolze 
Maria Cristina Itokazu 
Nilceia Antunes 

Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Introdução: O Projeto Vida no Trânsito (PVNT) faz 
parte d, inicitiv, interncionl, denomind, ‘Rod,
Sfety, in, Ten, Countries’, (RS, 10), formd, por, um,
consórcio de instituições. Essa iniciativa está presente 
em dez países no mundo, entre eles o Brasil, 
convidados a participar por apresentarem quase a 
metade de todas as mortes por desastres de trânsito 
no mundo. Apenas nestes países, são 
aproximadamente 600 mil mortes por desastres de 
trânsito a cada ano. O Projeto tem como propósito a 
redução da morbimortalidade por desastres de 
trânsito no país, além de fortalecimento de políticas 
de prevenção de lesões e mortes nas estradas por 
meio da qualificação, planejamento, monitoramento, 
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acompanhamento e avaliação das ações.  Em 
Florianópolis, o Programa foi estruturado em 2014 
através da Rede Vida no Trânsito, o qual faz parte o 
Grupo de Informações (GI). Este, é formado por 
diversas instituições parceiras, onde são geradas 
informações, agregando-se dados para as análises dos 
desastres de trânsito ocorridos no município.  
Objetivo: Descrever o perfil das vítimas fatais de 
desastres no trânsito ocorridos em Florianópolis no 
ano de 2015 analisados no grupo de informações. 
Método: A captura dos casos ocorridos se iniciou com 
a criação de uma lista única de vítimas baseada nas 
informações do Sistema de Informação de 
Mortalidade, do Instituto Médico Legal e imprensa. 
Estas ocorrências foram, então, avaliadas por uma 
equipe interinstitucional que reúne-se semanalmente, 
com o intuito de levantar as características da vítima e 
os fatores de risco que contribuíram para os desastres, 
permitindo assim a tabulação destes fatores e 
condutas de risco. Os casos incluídos foram somente 
aqueles que envolveram vítimas fatais e que os óbitos 
ocorreram em até 30 dias após a data do acidente.  
Resultados: Em 2015, houve 54 desastres de trânsito 
em Florianópolis que ocasionaram o óbito de 55 
pessoas. A taxa de mortalidade por acidente de 
trânsito ficou em 11,7 para cada 100.000 habitantes. 
Quanto ao perfil das vítimas, os homens permanecem 
tendo a maior representatividade (85,5%). Os 
desastres continuam a afetar majoritariamente a 
população jovem, sendo que metade das vítimas tinha 
entre 15 e 32 anos. Não houve concentração de casos 
por ocupação entre as vítimas. Em relação ao veículo 
ocupado foi identificado que os motociclistas são as 
vítimas mais frequentes (38,2%), seguindos dos 
ocupantes de carro (30,3%) e pedestres (26,3%). Em 
2015, os ciclistas e os pedestres ganharam destaque, 
pois são os únicos modais que vêm apresentando 
aumento na série em relação aos demais - 61% de 
2014 para 2015 para os ciclistas e 3% para pedestres. 
Nenhuma das vítimas era ocupante de transporte 
coletivo. A grande maioria (85,5%) dos acometidos era 
residente em Florianópolis. Os fatores e condutas de 
risco que se destacaram foram álcool, velocidade e 
álcool associado com velocidade. A velocidade foi 
identificada como fator de risco em 44,4% dos casos. A 
identificação do uso de álcool teve uma prevalência de 
40% entre os casos analisados, sendo que a cada três 
desastres de 2015 em que foi identificado o fator de 
risco álcool, dois deles aconteceram à noite ou na 
madrugada. Os homens permanecem sendo as 
principais vítimas com envolvimento de álcool, em que 
para cada 5 homens, 1 mulher estava alcoolizada. 
Além do mais, o álcool estava presente em sua maioria 
entre os jovens de 19 a 32 anos (57%). Quando 

analisado o excesso de velocidade, concomitante ao 
uso de álcool, 12,5% dos desastres tiverem os dois 
fatores de risco envolvidos. Conclusão: Os resultados 
mostraram que entre a maioria das vítimas 
acometidas por desastres no trânsito em Florianópolis 
são adultos, jovens, do sexo masculino, seguindo os 
padrões mundiais. Os motociclistas têm a maior 
representatividade entre as vítimas fatais, mas o 
número de pedestres e ciclistas em 2015 aumentou 
em relação aos anos anteriores. Destaca-se que, assim 
como ocorreu nos três anos de análise do GI, 
ocupantes de veículos de transporte coletivo não 
foram registrados entre as vítimas. As informações 
avaliadas, embora com limitações, continuam 
identificando forte associação entre óbitos no trânsito 
e o período noturno, o uso de álcool e o excesso de 
velocidade, informações que devem embasar e 
aumentar a eficiência das medidas de fiscalização. Ao 
mesmo tempo, pensar em estratégias que incluam a 
proteção os pedestres e ciclistas, tendo em vista o 
número crescente de vítimas que foram a óbito por 
atropelamento ou colisão nestes grupos. Destaca-se 
ainda que a colaboração intersetorial dos membros da 
Rede Vida no Trânsito participantes do GI tem 
permitido uma avaliação mais rica dos eventos fatais 
do trânsito de Florianópolis do que cada instituição 
conseguia fazer isoladamente. A agregação de 
colaboradores e diferentes bancos de dados a este 
grupo pode ampliar a capacidade de análise e dirimir 
as lacunas de conhecimento encontradas, permitindo 
uma melhor aproximação da realidade deste 
importante problema de saúde pública. 

15  
Fatores de risco para óbito infantil em Florianópolis: 

coorte dos Nascidos Vivos em 2013 a partir dos dados 
das DNVS 

Ana Cristina Vidor 
Francimar F. Barreto 
Maria Cristina Itokazu 
Maurício de Garcia Bolze 
Nilcéia Antunes 
Camila Mariano Fernandes 

Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Introdução: A taxa de mortalidade infantil (TMI) 
reflete a qualidade de vida da população e indica a 
eficácia dos serviços e políticas públicas relacionadas a 
saneamento básico, sistema de saúde, educação e 
distribuição de renda, entre outros. Em queda nos 
últimos anos no Brasil, a TMI passou de 25,3 para 13,4 
óbitos/1000 nascidos vivos (nv) entre 1996 e 2012, 
atingindo uma das metas de Desenvolvimento do 
Milênio da Organização das Nações Unidas (ONU). Em 
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Florianópolis a TMI era de 23,88 por mil nascidos vivos 
até 1997. Com o lançamento do Programa Capital 
Criança, reorganização rede municipal de saúde e 
elaboração dos primeiros protocolos de atenção à 
saúde da criança, em três anos a TMI do município 
caiu a um dígito, fazendo com que o município 
ganhasse visibilidade e vários prêmios. À exceção da 
variação ocorrida nós últimos três anos (importante 
queda em 2013 e 2015, aumento a dois dígitos em 
2014) desde 2004 esta taxa está estável, apesar dos 
avanços na organização e expansão de nossa rede 
assistencial. As Declarações de Nascidos Vivos (DNVs) 
e Declarações de Óbitos (DOs) são documentos de 
preenchimento obrigatório e possuem informações 
importantes, sistematizadas e monitoradas pelo 
sistema de vigilância epidemiológica em todo o país. 
Para identificar os fatores de risco associados à TMI 
em Florianópolis e auxiliar na adoção de medidas que 
reduzam a mortalidade infantil, foi realizada uma 
coorte dos NV de 2013, a partir das informações 
destes dois documentos. Objetivos: Identificar os 
principais fatores de risco associados ao óbito infantil 
em Florianópolis a partir das informações disponíveis 
no SIM e no SINASC. Metodologia: A população do 
estudo foi composta de todas as crianças residentes 
em Florianópolis em 2013 e registradas no SINASC. 
Estas crianças foram avaliadas quanto à presença ou 
ausência de possíveis fatores de risco e 
posteriormente buscadas no SIM, a fim de identificar a 
ocorrência de óbito até um ano de idade. A diferença 
da freqüência dos fatores nos dois grupos foi avaliada 
pela estatística qui-quadrado (com intervalo de 
confiança de 95%) para análise independente e 
considerados como significativos os resultados com 
valor p<0,05. Para avaliar possível influência de fatores 
sócio-econômicos, e considerando o número reduzido 
de casos em 2013, este estudo foi complementado 
pelo georreferenciamento de todos os óbitos de 2006 
a 2014, relacionando em um mapa de rendimentos 
por microárea de atenção. Resultados: Em 2013 
ocorreram 5630 nascimentos e 29 óbitos em menores 
de 1 ano, resultando numa TMI de 5,15/1000nv. Os 
fatores de risco avaliados e seus resultados foram: 
Apgar <7 no 5´ (RR87,04, p<0,0001); presença de 
anomalia congênita (RR26,34, p< P<0,0001); baixo 
peso ao nascer (RR12,48, p< 0,0001); prematuridade 
(RR10,01, p< 0,0001); pelo menos 1 fator de risco 
avaliado (RR3,59, p< 0,0001);  menos de 7 consultas de 
PN (7,31, p=0,0001); mãe <20 anos (RR3,8, p=0,0011); 
situação conjugal não estável (RR2,23, p=0,04); parto 
cesareana (RR12,48, p=0,13) e Mãe > 35 anos (RR1,02, 
p=0,95). A distribuição espacial dos óbitos identificou 
áreas de concentração convergentes com áreas com 
menor rendimento por família, especialmente em 

comunidades do Rio Vermelho (7 óbitos num raio de 
500m), Agronômica (8 óbitos num raio de 400m) e 
Monte Cristo (14 óbitos num raio de 400m). 
Conclusões/Considerações Finais: Como as análises 
foram feitas apenas para cada fator separadamente, é 
possível que confundidores sejam responsáveis por 
diferenças no impacto do alguns fatores de risco. 
Avaliações adicionais devem aprimorar esta análise. 
Apesar disso, a avaliação permite algumas 
considerações: a) O Apgar no 5` minuto menor que 7 e 
a presença de anomalias congênitas foram os fatores 
de maior risco para óbito antes do primeiro ano de 
vida. b) Quando pelo menos um dos fatores de risco 
está presente, o risco de óbito no primeiro ano de vida 
já fica consideravelmente aumentado, requerendo 
atenção especial. A maioria destes fatores de risco só 
vai ser identificada no momento do nascimento da 
criança. c) Os achados relacionados à prematuridade e 
baixo peso ao nascer confirmam dados da literatura 
que apontam estes dois fatores como causas 
importantes de mortalidade infantil(2). Os fatores 
“menos, de, 7, consults, no, PN”, e, “bixo, peso, o,
nscer”, podem, estr, ssocidos, à, “premturidde”,
que apareceu como um dos fatores de risco mais 
presentes nos óbitos ocorridos em Florianópolis. 
Assim, medidas que qualifique a atenção à gestante e 
contribuam para a diminuição dos partos prematuros, 
reconhecidamente associados a maior mortalidade 
infantil(3), são essenciais para reduzir a TMI em 
Florianópolis. Além disso, a estabilidade da TMI na 
última década e a concentração de óbitos evitáveis em 
algumas regiões da cidade sugerem que, apesar do 
alto IDH de Florianópolis, as diferenças na distribuição 
interna de renda estão associados aos índices de 
mortalidade infantil do município. Cabe ao sistema de 
saúde investir na equidade a fim de dirimir estas 
diferenças e chamar os demais setores da sociedade 
para esta reflexão, procurando construir uma cidade 
mais justa para todos. 

16  
Associação entre hipertensão arterial sistêmica e 

atividade física no lazer: uma análise geográfica de 
adultos residentes nas capitais do Brasil 

Marina Christofoletti do Santos 
Giovâni Firpo Del Duca 
Deborah Carvalho Malta 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é 
atualmente a causa líder da mortalidade na população 
mundial, guardando ainda forte relação com o 
aparecimento de outras  complicações 
cardiovasculares. Essa doença possui influência de 
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fatores não modificáveis e modificáveis,dentre os 
quais, destaca-se a prática de atividade física. O estudo 
objetivou investigar a associação entre HAS e a prática 
de atividade física no lazer em adultos residentes nas 
capitais do Brasil. Métodos: Trata-se de uma análise 
secundári,do,inqurito,ncionl,“Vigilânci,de,ftores,
de risco e proteção para doenças crônicas por 
Inqurito, Telefônico, (VIGITEL)”, O, estudo, teve,
delineamento transversal e os dados foram coletados 
de fevereiro a dezembro de 2013, por meio de 
entrevista telefônica. A população alvo foram os 
indivíduos,com,≥18,nos,com,cesso,à,linh,telefônic,
fixa no conjunto das 26 capitais brasileiras e o Distrito 
Federal. A variável desfecho foi o diagnóstico de HAS, 
definida pelo autorrelato do respondente.A atividade 
física suficiente no lazer foi definida pelo ponto de 
corte de 150 ou mais minutos por semana de prática 
em atividades com intensidade moderada a vigorosa. 
Os softwares Stata® e ArcGis® foram utilizados para 
análises estatísticas e representação gráfica dos 
resultados, respectivamente. Para tal, empregou- a 
regressão logística binária, adotando-se  como 
significtivos,resultdos,com,vlor,p≤005,Resultados: 
A prevalência de HAS no país foi de 24,1%, sendo 
17,1% em suficientemente ativos no lazer e 25,7% nos 
insuficientemente ativos. Houve diferença 
estatisticamente significativa em 25 capitais avaliadas, 
onde os indivíduos praticantes de atividade física 
tiveram menores ocorrências de HAS(Belém [12,6% e 
24,9%]; Belo Horizonte [21,1% e 26,4%]; Boa Vista 
[12,2% e 21,9%]; Campo Grande [17,1% e 24,5%]; 
Cuiabá [20,3% e 29,8%]; Curitiba [17,8% e 25,0%]; 
Florianópolis [16,3% e 23,8%]; Fortaleza [18,1% e 
23,1%]; Goiânia [16,7% e 24,4%]; João Pessoa [17,2% e 
27,8%]; Macapá [15,2% e 22,6%]; Maceió [17,6% e 
29,2%]; Manaus [13,% e 22,4]; Natal [21,2% e 218,1%]; 
Palmas [11,4% e 17,8%]; Porto Alegre [19,3% e 29,4%]; 
Recife [18,5% e 33,0%]; Rio Branco [15,8% e 26,0%]; 
Rio de Janeiro [19,6% e 33,2%]; Salvador [16,6% e 
26,5%]; São Luís[ 14,2% e 22,0%]; São Paulo [18,9% e 
27,1%]; Teresina [17,2% e 23,1%]; Vitória [17,6% e 
30,2%], e; Brasília [17,0% e 26,0%]). Quando 
observados os resultados conforme macrorregiões 
geográficas, percebeu-se que as regiões sudeste e 
nordeste apresentaram as maiores diferenças, com 
maiores prevalências naqueles insuficientemente 
ativos, quando confrontados aos adultos 
suficientemente ativos no lazer. Conclusão: A HAS foi 
inversamente associada com a prática suficiente de 
atividade física no lazer, com maiores prevalências 
naqueles insuficientemente ativos. Assim, o incentivo 
para prática das recomendações de atividade física no 
lazer poderá contribuir tanto para a prevenção como 

para o tratamento de doenças crônicas não 
transmissíveis, tais como a HAS. 

ÁreaTemática:PolíticasPúblicas,Gestãoe
valiaçãoemSaúde
17  

Promoção de atividade física em Santa Catarina: as 
barreiras na visão dos secretários municipais de 

saúde 
Paula Fabricio Sandreschi 
Daniel Rogério Petreça 
Dayane Petreça 
Felipe Fank 
Giovana Zarpellon Mazo 

Universidade Do Estado De Santa Catarina 
Introdução: Os benefícios da prática de atividade física 
para a saúde e qualidade de vida são amplamente 
consolidados na literatura científica. Entretanto, sua 
oferta na saúde pública dos municípios do Brasil ainda 
é insatisfatória apesar das diversas diretrizes, políticas 
e recursos existentes. Assim, torna-se necessária a 
investigação sobre a visão daqueles que são 
responsáveis pela saúde da população a fim de 
encontrar respostas para tornar a atividade física 
acessível ao maior número de pessoas possível. Por 
isso o presente estudo tem como objetivos: a) 
Verificar o grau de importância atribuído por 
secretários municipais de saúde do estado de Santa 
Catarina a barreiras para promoção de atividade física; 
b) associar o grau de importância atribuído às 
características dos mesmos. Método: Esse estudo é 
caracterizado como descritivo, exploratório e de corte 
transversal. A população foi composta pelos 295 
secretários municipais de saúde existentes no estado 
de SC, todos convidados a participarem da pesquisa. 
204 gestores retornaram o questionário respondido, 
compondo assim a amostra.  O instrumento utilizado 
para a coleta de dados foi um questionário 
semiestruturado autoaplicável que tem como objetivo 
verificar o perfil dos secretários de saúde e o grau de 
importância que atribuem (muito ou pouca 
importância) a barreiras para desenvolvimento de 
programas de promoção de atividade física em seu 
município. No presente estudo, para caracterizar os 
gestores, foram utilizadas as variáveis: a) faixa etária, 
b) porte do município que atua, c) possuir graduação 
concluída, d) área da graduação, e) nível de atividade 
física. Com relação às barreiras, as opções foram: a) 
falta de capacitação dos profissionais, b) escassez de 
espaços e/ou equipamentos para a prática de 
atividade física, c) falta de políticas/ diretrizes 
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priorizando a atividade física para a comunidade, d) 
atividade física não é prioridade para a comunidade. 
Esse questionário foi elaborado com base em 
instrumentos já utilizados por grupos de pesquisa 
(GPES e LAGER) e o Questionário Internacional de 
Atividade Física (IPAQ), além de questões específicas 
que foram elaboradas e validadas pelos autores da 
presente pesquisa. O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética Envolvendo Seres Humanos (CEP) da UDESC 
sob protocolo CAAE: 7414515.0.0000.0118. Os dados 
foram coletados após autorização e com apoio da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES/SC) e com parceria 
do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde 
(COSEMS/SC) e Universidade do Contestado (UnC). Foi 
realizado primeiro contato com cada um dos 295 
secretários via telefone a fim de convidá-los a 
participar da pesquisa; caso aceitassem, o questionário 
foi enviado via correspondência e/ou e-mail, conforme 
sua preferência. Após o envio, foram realizados mais 2 
contatos com o intervalo de 15 dias com o intuito de 
lembra-los de responder. Os gestores que retornaram 
o instrumento respondido até o fim do período da 
coleta de dados efetivaram sua participação. Esse 
processo ocorreu de setembro de 2015 a maio de 
2016. Os dados foram analisados por meio de 
frequência simples e relativa e teste Qui-
quadrado/Exato de Fisher, o nível de significância 
adotado foi de 5%. Resultados, ;s, brreirs, ‘’,
;tividde,físic,não,,prioridde,pr,,comunidde’’,e,
“Flt,de,cpcitção,dos,profissionis”, foram as que 
presentrm, mior, prevlnci, do, nível, ‘’muit,
importânci”,(613%,pr,mbs),seguids,d,brreir,
“flt, de, polítics/, diretrizes, priorizndo, , tividde,
físic, pr, , comunidde”, (554%), e, “escssez, de,
espaços e/ou equipamentos para a prática de 
tividde,físic”,(529%),Tmbm,foi,verificdo,que,,
atribuição de um nível de importância para a barreira 
“flt,de,cpcitção,dos,profissionis”,está,ssocid,
ao fato do secretário possuir ou não graduação 
concluída (p = 0,016). As demais variáveis de 
caracterização não se demonstraram associadas com 
nenhuma barreira. Conclusão: com o presente estudo 
foi possível concluir que os secretários municipais de 
saúde do estado de Santa Catarina consideram 
barreiras relacionadas à falta de interesse da 
comunidade e à falta de capacitação profissional como 
possuindo grande importância para que desenvolvam 
programas de promoção de atividade física em seus 
municípios e também que a formação dos mesmos 
está associada com sua percepção dessa última 
barreira. Com isso, espera-se que por meio desses 
dados seja possível que estratégias sejam criadas para 
o aumento do diálogo entre as esferas municipais, 
estaduais e federais uma vez que há comum interesse 

em potencializar o serviço em nível primário de 
atenção à saúde. 
____________________________________________
18  

Avaliabilidade de um Núcleo Telessaúde 
Luana Gabriele Nilson 
Luise Lüdke Dolny 
Sonia Natal 
Josimari Telino de Lacerda 
Maria Cristina Marino Calvo 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Introdução: Telessaúde trata do uso de tecnologias de 
informação e comunicação em saúde para ações de 
educação e apoio a distância, ampliando o acesso aos 
serviços, qualificando o cuidado e melhorando a 
resolubilidade. O Programa Nacional Telessaúde Brasil 
Redes, orientado pelos princípios e diretrizes do SUS 
para o fortalecimento da Atenção Básica como 
coordenadora e ordenadora das redes de atenção à 
saúde, tem apoiado a construção de melhorias do 
sistema de saúde. Contudo, há poucos estudos que 
tratam de sua utilização e que possam avaliar os 
serviços e seus resultados no cenário nacional. 
Objetivo: Realizar um estudo de avaliabilidade de um 
Núcleo de Telessaúde para descrever o programa e 
propor recomendações e a realização da sua avaliação. 
Métodos: Estudo de abordagem qualitativa 
empregando os elementos de Thurston e Ramaliu na 
construção do estudo: descrição de metas, objetivos e 
atividades de um Núcleo de Telessaúde; identificação 
de documentos; identificação dos recursos disponíveis, 
programa de atividades pretendidas, impactos 
esperados e conexões causais presumidas; 
entendimento de como funciona um Núcleo 
Telessaúde; desenvolvimento de um modelo teórico 
da avaliação. Para melhor compreensão do objeto, foi 
utilizado como caso um Núcleo Telessaúde em 
atividade desde o início do Programa no Brasil e que 
oferta todos os serviços preconizados. Para 
operacionalizar a descrição do objeto de estudo foi 
realizada revisão bibliográfica e análise documental, 
leitura e análise de artigos e publicações sobre o 
programa nacional e Núcleos Telessaúde, e de 
projetos, relatórios e registros históricos do Núcleo 
Telessaúde, do período de 2007 a 2015, e também 
visitas a sites oficiais. A análise das informações 
pautou-se pelos princípios da exaustividade, 
representatividade, homogeneidade e adequação. O 
estudo compõe uma pesquisa aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da UFSC, conforme parecer nº 
1.466.605. Resultados e Discussão: O estudo de 
avaliabilidade é uma atividade anterior à avaliação que 
auxilia na organização teórica e conceitual sobre o 
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programa de saúde de forma a definir possibilidades e 
potencialidades do plano de avaliação. A partir do 
emprego dos elementos de Thurston e Ramaliu foram 
sistematizadas as evidências sobre um Núcleo de 
Telessaúde, permitindo a compreensão teórica a 
respeito e o contexto que orienta seu funcionamento. 
O Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes foi 
criado em 2007, quando foram implantados nove 
núcleos estaduais pilotos, vinculados a universidades 
federais com a meta de qualificar equipes de 
Estratégia Saúde da Família. Cada Núcleo de 
Telessaúde ficou responsável inicialmente por 100 
pontos de telessaúde, implantados em unidades 
básicas de saúde do interior do estado por meio da 
distribuição de computadores e equipamentos para 
serem conectados à rede de internet. Com o passar 
dos anos a estrutura dos núcleos se consolidou e 
expandiu, e houve a ampliação do Programa Nacional. 
O Núcleo que foi o caso investigado nesse estudo 
oferta os serviços previstos de teleconsultoria, 
telediagnóstico, tele-educação e segunda opinião 
formativa a todos os municípios no estado, alcançando 
profissionais da Atenção Básica e de sua rede de apoio 
e também gestores. Todas as ações são orientadas 
pela Política Nacional de Atenção Básica, Política 
Nacional de Educação Permanente em Saúde e 
instrumentos normativos do Programa Telessaúde 
Brasil Redes, que incluem portarias construídas pelas 
Secretarias de Atenção à Saúde e de Gestão do 
Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde. 
Núcleos de Telessaúde no cenário nacional são 
financiados por projetos junto ao Ministério da Saúde, 
podendo também receber recursos via Secretaria de 
Estado da Saúde por meio de convênios. Para a oferta 
dos serviços a equipe do Núcleo Telessaúde é 
multiprofissional e com formação para o modelo 
integral de atenção à saúde pretendido para o SUS, 
buscando ampliar a resolubilidade e qualificar o 
cuidado aos usuários por meio de apoio que responda 
às necessidades dos profissionais de saúde. Para 
articular graficamente todas as informações, foi 
desenvolvido o modelo teórico que orienta o 
planejamento do programa e o que é observado em 
seu desenvolvimento efetivo, descrevendo 
expectativas e mecanismos pelos quais as atividades e 
recursos são organizados para chegar aos objetivos 
pretendidos. O modelo expressou o contexto nacional 
de inserção de um Núcleo Telessaúde, suas bases 
epistemológicas, o contexto local de funcionamento, o 
processo de oferta de serviços e resultados esperados. 
Permitiu identificar a necessidade de desenvolver dois 
modelos lógicos para orientar processos avaliativos 
mais consistentes e úteis: apoio assistencial e apoio 
para educação permanente em saúde. Conclusão: Para 

avaliar um programa é necessário conhecer a fundo as 
bases teóricas que alimentam as práticas de trabalho 
para testar sua aplicabilidade e alcance dos objetivos. 
O estudo permitiu aprofundar conhecimento sobre 
Núcleo Telessaúde e a determinação de sua 
avaliabilidade, tendo como resultado a construção de 
um Modelo Teórico de Avaliação para Núcleos de 
Telessaúde. Contribuiu ainda para identificar a 
necessidade de avaliação diferenciada entre as duas 
linhas de atuação, corroborando com a validade do 
estudo de avaliabilidade como ferramenta de 
identificação de caminhos metodológicos para 
pesquisas avaliativas. 

19  
Uso e influência do programa nacional de melhoria 
do acesso e da qualidade na atenção básica (PMAQ-

AB): a construção de um modelo de avaliação 
Gabriella de Almeida Raschke Medeiros 
Daniela Alba Nickel 
Maria Cristina Marino Calvo 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Introdução: A avaliação em saúde tem ganhado 
centralidade nas organizações para o aperfeiçoamento 
do processo decisório. No serviço público, tal decisão 
objetiva à melhoria contínua da atenção com 
equilíbrio dos custos e propiciar atendimento de 
qualidade ao usuário. No Brasil, o Departamento de 
Atenção Básica vem coordenando ações para 
incentivar os gestores a qualificar a assistência através 
de processo avaliativo do Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ-AB). O primeiro passo para construir um 
estudo avaliativo é a descrição da intervenção que 
contempla a delimitação do objeto e a construção do 
modelo teórico-lógico. O modelo é uma representação 
visual esquemática que explicita os componentes e 
interrelações do objeto com seu contexto. Objetivos: 
Apresentar o modelo para avaliar o uso e a influência 
do PMAQ-AB nas ações da gestão municipal e nas 
equipes de saúde. Metodologia: Pesquisa documental 
conduzida para explicitar os componentes e 
interrelações do objeto com fatores do contexto 
organizacional e político. A pesquisa utilizou a 
literatura sobre avaliação em saúde, avaliação na 
atenção básica, institucionalização da avaliação, uso e 
influência da avaliação e os seguintes documentos 
oficiais: Constituição de 1988; Leis 8080 e 8142; 
Portarias Ministeriais 2.488/2011, 1.654/2011 e 
1.645/2015 e Manuais Instrutivos PMAQ-AB. 
Resultados: Os pressupostos teóricos que guiaram a 
construção deste modelo apontam que o SUS é uma 
política de Estado que considera a saúde um direito de 
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todos e um dever do Estado, com acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para promoção, 
proteção e recuperação. Esta política assume como 
princípios finalísticos a universalidade, equidade e 
integralidade e, como princípios organizativos a 
descentralização, regionalização, hierarquização e 
participação social. Dentre os níveis de atenção à 
saúde, a APS/ABS é o contato preferencial dos 
usuários, o centro de comunicação com toda a Rede 
de Atenção à Saúde e por isso, estruturada para 
desenvolver ações de promoção e proteção da saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e redução de danos numa perspectiva que 
contemple a acessibilidade, formação de vínculo, 
continuidade do cuidado, integralidade da atenção, 
responsabilização e humanização. No Brasil, Saúde da 
Família é a estratégia de consolidação da APS/ABS. O 
processo de trabalho das equipes busca ampliar a 
resolutividade e impacto na situação de saúde das 
pessoas e coletividades, auxiliando no manejo das 
demandas e necessidades de maior frequência e 
relevância no território sob responsabilidade dos 
gestores municipais que assumem complexas 
necessidades de saúde demandadas pela sociedade 
brasileira. Na linha de programas de avaliação em 
saúde, o PMAQ-AB tem o objetivo estimular a 
melhoria dos padrões de acesso e de qualidade na 
gestão, processo de trabalho e resultados alcançados 
mediante a regulamentação de incentivo financeiro 
destinado aos municípios, condicionado à pactuação 
de compromissos e de indicadores firmados entre as 
equipes de saúde, os gestores municipais e o 
Ministério da Saúde. Diversos autores concordam que 
a prática de avaliação em saúde, incorporada numa 
cultura avaliativa e na utilização dos resultados, é uma 
importante ferramenta para subsidiar a qualificação da 
gestão pública para a tomada de decisão. Neste 
estudo os construtos do uso e da influência foram 
utilizados para avaliar o PMAQ-AB. O significado de 
influência abarca de forma mais ampla a capacidade e 
o poder de produzir efeito em outros. Para identificar 
a influência da avaliação foi proposta uma matriz com 
as duas dimensões: nível de influência e mecanismos 
de influência. O nível de influência tem três elementos 
de análise. No individual, os resultados da avaliação 
ocasionam mudança direta nos pensamentos/ações de 
uma ou mais pessoas; o interpessoal demonstra a 
capacidade interativa e persuasiva da avaliação para 
influenciar os envolvidos; o coletivo corresponde à 
influência da avaliação em orientar mudanças no 
corpo da organização. Os mecanismos de influência 
têm quatro elementos de análise. No mecanismo geral 
está a capacidade reflexiva sobre o objeto avaliado ou 
dos resultados da avaliação; mudanças nos 

pensamentos e sentimentos encontram espaço no 
mecanismo cognitivo/afetivo; no motivacional estão 
os objetivos e aspirações relacionadas com as 
recompensas/punições decorrentes da avaliação; e o 
comportamental reflete mudanças de atitudes/ações 
influenciadas pela avaliação. Conclusões: Como efeitos 
da influência do PMAQ-AB, estão: incremento da 
capacidade reflexiva, valorização de atitudes/opiniões, 
elaboração de novos conceitos/ações, 
desenvolvimento de habilidades, capacidade 
persuasiva para mudança, obtenção de incentivo 
financeiro, aprendizado político, orientação de 
mudanças e operacionalização de mudanças. Para que 
este programa possibilite o incremento da capacidade 
avaliativa, faz-se necessário identificar os aspectos 
facilitadores e dificultadores do uso e a influência do 
PMAQ-AB sobre a gestão e equipes de saúde, 
contemplado no passo seguinte deste estudo. 

20  
Acessibilidade e mobilidade de idosos residentes nas 

instituições de longa permanência 
Géssica Schlickmann 
Jordelina Schier 
Juliana Balbinot Reis Girondi 
Karina Silveira de Almeida Hammerschmidt 
Húndra Prestes de Godoi 

Universidade Federal de Santa Catarina
Introdução: O Brasil possui cerca de 23,5 milhões de 
habitantes acima dos 60 anos. As projeções indicam 
que, em 2020, o país será a sexta nação com o maior 
número de idosos do mundo, com perspectiva de 
população acima de 30 milhões de pessoas 
(CARVALHO, 2014). A transformação demográfica e 
epidemiológica constatada induz a questionamentos 
sobre o envelhecimento e as implicações que ele 
acarreta na sociedade e na vida das pessoas. Dessa 
forma, nas últimas décadas, surgiram políticas públicas 
para pessoas idosas, evidenciando um notável 
aumento das preocupações sobre o cuidado, a família 
e a moradia dos idosos. Com isso, as Instituições de 
Longa Permanência do Idoso (ILPI) tem grande 
destaque como uma forma de acolher os idosos no 
que diz respeito a não condição de cuidado no próprio 
domicílio e em família. Constata-se a necessidade da 
existência de ILPI em função deste aumento da 
população idosa e pela dificuldade apresentada em 
diversas famílias em função da tarefa de realizar o 
cuidado no domicílio. Acredita-se que a tendência é 
aumentar o número de ILPI no Brasil, mesmo que as 
políticas públicas de saúde priorizem o cuidado 
prestado ao idoso pela família (FELICIANI; SANTOS; 
VALCARENGHI, 2011). Um dos elementos que 
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determinam a expectativa de vida ativa ou com 
qualidade é a independência para realização de 
atividades habituais. Essa independência não depende 
somente das condições clínicas e de saúde dos idosos, 
mas também da adequação do meio onde eles vivem, 
da acessibilidade e mobilidade adequadas, isto é, que 
o idoso consiga se locomover em determinado espaço 
e se deslocar com segurança. Nessa perspectiva 
realizou-se este estudo que consiste no levantamento 
sobre a acessibilidade e mobilidade das Instituições de 
Longa Permanência para Idosos privadas da cidade de 
Florianópolis–SC. Pesquisa de caráter descritiva 
exploratória com abordagem mista, realizada no 
período de março a junho de 2015. Teve como 
objetivo verificar as condições de moradia coletiva 
relacionadas à acessibilidade e mobilidade dos idosos 
residentes nas Instituições de Longa Permanência para 
Idosos privadas de Florianópolis. Para a coleta de 
dados foi utilizado um instrumento adaptado 
utilizando alguns dados do roteiro padronizado de 
Avaliação para Instituições de Longa Permanência para 
Idosos da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. A 
análise dos dados foi realizada à luz das orientações da 
Resolução da Diretoria Colegiada nº 283/05 do 
Ministério da Saúde e conceitos de Gerontologia 
Ambiental. A pesquisa está vinculada ao projeto 
financiado pela FAPESC intitulado "A rede de atenção à 
saúde e de suporte social à pessoa idosa com 
deficiência na grande Florianópolis e as tecnologias de 
cuidado", sob parecer nº 24410513.5.0000.0121 do 
Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa 
Catarina. Os resultados apontam que as ILPI estão 
localizadas dentro da malha urbana, sendo que 50% 
das instituições possuem regime de funcionamento 
aberto e 50% possuem regime de funcionamento 
semiaberto. Entretanto, evidenciou-se que poucos 
idosos possuem autonomia e autorização para utilizar 
os serviços próximos às instituições, ter convívio social, 
exercer mobilidade urbana e assim usufruir dos 
serviços existentes no entorno das Instituições. Na 
verificação das condições de acessibilidade e 
mobilidade das ILPI conforme as normas 
regulamentadoras da ANVISA e ABNT, os problemas 
relevantes encontrados estavam relacionados a portas 
estreitas, dormitórios com circulação inadequada, falta 
de campainha nos banheiros e falta de rampas de fácil 
acesso. Verifica-se a necessidade de ações 
intervencionistas que preconizem a independência e 
bem estar de seus residentes, favorecendo a 
mobilidade urbana e convívio social.  
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Uso do Termalismo integrado a prática de uma ESF da 

Grande Florianópolis 
Francielle Maciel Silva 
Fernando Hellmann 
Douglas Francisco Kovaleski 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Introdução: O Termalismo é a aplicação de águas 
minerais termais para recuperação, manutenção, 
ampliação e promoção da saúde. As propriedades 
físico-químicas garantes propriedades terapêuticas 
que justificam o emprego dessa prática. Esse relato 
versa sobre a experiência das Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde (PICS) na comunidade de 
Caldas, do município de Santo Amaro da Imperatriz. 
Objetivos: O objetivo desse estudo é relatar o trabalho 
desenvolvido pelos estudantes curso de Naturologia 
da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) 
através do Termalismo Social, que visa garantir o 
acesso público e gratuito, via Sistema Único de Saúde 
(SUS), dos benefícios terapêuticos. Metodologia ou 
Descrição da Experiência: O Termalismo Social é um 
modelo de atenção sistêmico e complexo, pautado nos 
princípios do SUS. Esse projeto consiste numa parceria 
entre universidade, prefeitura e a companhia 
hidromineral. Para qualificar essa intervenção, as 
estagiárias de Naturologia realizam um curso de 
gestão de PICS oferecido pelo Ministério da Saúde e 
acompanham os usuários na casa de banhos 
atendendo àqueles que forem encaminhados pelas 
profissionais da equipe de saúde. Há um total de 27 
usuários desta unidade que deram início ao 
tratamento que consiste em até 2 banhos diários por 
21 dias consecutivos nas águas termais, custeados pela 
prefeitura. Esses pacientes apresentam quadro de dor, 
sobretudo os casos crônicos. Resultados: O projeto 
possibilitou uma parceira entre poder público 
municipal, universidade e comunidade. Outro avanço 
importante é a redução no uso de analgésicos e 
antiinflamatórios. Foram construídos laços sociais 
entre os usuários da comunidade, o que estimulou o 
convívio social, principalmente no grupo da terceira 
idade. A intervenção contribuiu para diminuir o 
isolamento e o sofrimento psíquico, agravo comum 
entre as pessoas da comunidade. O próximo passo é 
buscar o apoio do Conselho Municipal de Saúde para 
ampliar o acesso aos usuários das demais áreas do 
município. Conclusão: O termalismo é uma Prática 
Integrativa e Complementar em Saúde de grande 
importância no tratamento de uma série de agravos 
em saúde, com ênfase na diminuição da 
sintomatologia da dor. Seu uso ainda é bastante 
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restrito e questionável no âmbito nacional, apesar de 
um movimento de expansão que ganha força nos 
últimos anos. 

22  
Percepção dos usuários sobre a qualidade dos 

serviços públicos de fisioterapia em Santa Catarina 
Gabriella de Almeida Raschke Medeiros 
Maria Cristina Marino Calvo 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Introdução: A pauta por melhores condições de saúde 
começou a ganhar forma no Brasil com o movimento 
de redemocratização e, desde então, tem concentrado 
esforços para adequar os serviços ofertados pelo SUS 
às necessidades dos usuários. Neste cenário de 
melhores condições de saúde temos a avaliação da 
qualidade e as pesquisas de satisfação do usuário 
como importantes ferramentas de reflexão sobre a 
prática, identificação de pontos frágeis e de 
potencialidades que, quando discutidos e mobilizados 
em equipe, podem refletir na qualidade da assistência. 
Objetivos: conhecer a percepção dos usuários em 
relação à qualidade dos serviços de fisioterapia 
ambulatorial ofertados pelo SUS em municípios de 
Santa Catarina. Metodologia: pesquisa avaliativa com 
abordagem de estudo de casos múltiplos. A matriz 
vlitiv, foi, construíd, n, propost, “estrutur-
processo-resultdo”, de, Donbedin, tendo, como,
recorte,pr, este,estudo,,dimensão,“resultdo”,que,
sintetiza a percepção do usuário, sendo composta por 
informações sociodemográficas e 10 indicadores: 
horário adequado, respeito da equipe, sugestões 
adequadas à realidade, explicação sobre atendimento, 
confiança no tratamento, resultados alcançados, 
materiais e equipamentos, condição das instalações, 
cuidado recebido pelo fisioterapeuta e nível de 
satisfação. Os dados foram coletados entre os meses 
de abril a junho de 2013 durante semana típica em 5 
serviços selecionados (2 municipais próprios, 2 
credenciados ao SUS e 1 serviço de referência 
estadual), através de questionário direcionado aos 
usuários e preenchido pela pesquisadora em 
formulário eletrônico do programa Epi-Data Entry 3.1. 
A análise dos resultados foi feita através de estatística 
descritiva. Resultados: Foram realizadas 150 
entrevistas com seguinte perfil de usuários: 71% eram 
mulheres, a idade média foi 48 anos, 22,5% dos 
entrevistados tinham o segundo grau completo, as 
ocupações mais frequentes foram aposentado (15,3%) 
e do lar (14%), a renda familiar predominante esteve 
na faixa entre 1 a 3 salários e, 82% dos usuários não 
tinha plano de saúde. Os entrevistados manifestaram 
aprovação para a grande maioria dos indicadores 

investigados, fato frequente nas pesquisas de 
satisfação realizadas em locais de atendimento em 
saúde. Horário adequado, sugestões adequadas à 
realidade, respeito da equipe, confiança no 
atendimento, resultados alcançados, materiais e 
equipamentos, condições das instalações e cuidado 
recebido, form, considerdos, “dequdos”,
significando que mais que 75% dos usuários estavam 
satisfeitos com o que observavam nestes itens. O 
nico, item, com, julgmento, “regulr”, foi, explicção,
sobre o atendimento. Neste aspecto, dois 
instrumentos, Código de Ética Profissional e Cartilha 
de Direitos dos Usuários do SUS, descrevem a 
necessidade de informar o paciente quanto ao 
diagnóstico, prognóstico e os objetivos do tratamento, 
bem como o direito do usuário de receber explicações 
e orientações claras para a adequada utilização do 
serviço, relacionando sua importância com a adesão 
ao tratamento. Uma síntese de satisfação do usuário 
foi solicitada a partir da aferição de uma nota de 0-10 
em relação ao seu tratamento de fisioterapia. Os 
usuários conferiram notas altas, resultando médias 
acima de 9, concordando com os altos índices de 
satisfação relatados em outros estudos. Conclusões: À 
semelhança de outras literaturas que utilizaram 
abordagens, instrumentos e metodologias diferentes, 
os usuários se mostraram satisfeitos com a qualidade 
dos serviços de fisioterapia ofertados pelo SUS. Estes 
chdos, são, reltdos, n, litertur, como, “elevção,
ds,txs,de,stisfção”,e,podem,ter,relção,com,vis,
de gratidão pela prestação do serviço de forma 
“grtuit”,ou,pel, insegurnç,do,usuário,em,ter, seu,
atendimento suspenso a partir de uma manifestação 
insatisfatória. Tais resultados requerem uma análise 
criteriosa por parte dos fisioterapeutas e da gestão, 
especialmente nos serviços de média complexidade 
em que as barreiras de acesso, o limite de sessões e 
incipiente articulação com rede SUS comprometem a 
qualidade da atenção à saúde. 


