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Esta publicação é dirigida a docentes, alunos de pós-
graduação, profissionais da saúde e pessoas 
interessadas na formação docente, e tem como 
propósito contribuir com processos de formação de 
educação em saúde, centrados nas ações de 
fortalecimento da atenção básica e no desenvolvimento 
de competências técnicas, sociais e políticas de futuros 
profissionais de saúde, com uso de estratégias de 
ensino-aprendizagem inovadoras.  

A inovação é uma das formas de transformar a 
educação. É possível criar condições que contribuam 
para a produção de conhecimento a partir da 
valorização dos saberes individuais e coletivos, 
favorecendo a construção compartilhada, a 
problematização e o diálogo, sendo estes alguns dos 
princípios da Política Nacional de Educação Popular 
em Saúde do Sistema Único de Saúde.  

Para que haja a valorização dos conhecimentos 
individuais, acredita-se ser necessário desenvolver a 
educação na qual os sujeitos se envolvam no processo 
educativo, a fim de que sejam valorizados os seus 
conhecimentos prévios, visando o estabelecimento de 
uma relação dialógica entre o educador-técnico em 
enfermagem e os educandos-usuários do SUS, 
assumindo-se, para isso, os princípios da educação 
concebida por Paulo Freire (FREIRE, 2018; 2011). 

A prática profissional do técnico em enfermagem, 
fundamentada no diálogo, é construída no momento de 
sua formação, momento no qual se faz necessário o 
estímulo da reflexão do estudante sobre o profissional 
que deseja ser, tendo em vista a vivência das 
atividades de ensino-aprendizagem no contexto da 
prática. Esse momento é muito importante para a 
formação de profissionais críticos, reflexivos, capazes 
de propor mudanças para os problemas encontrados 
no contexto profissional. (FREIRE, 2018; LIMA et al., 
2016). 

Tais mudanças são necessárias na atualidade, diante 
da catástrofe do cenário político, onde se exacerbam 
problemas de saúde por conta da pobreza, da falta de 
saneamento e educação - injustiças as quais são 
submetidos os “esfarrapados do mundo” 
(FREIRE, 2009, p. 14). Com efeito, compete ao 

profissional de saúde prover a assistência universal, 
integral e com equidade, o que só será possível 
mediante uma reflexão crítica acerca de sua prática, 
reunindo todos os saberes oriundos das áreas da 
educação e saúde. 

O trabalho desenvolvido pelas autoras se desprende 
de um conjunto mais amplo de investigações sobre 
as condições para o planejamento e execução de 
ações educativas, desenvolvimento da habilidade de 
comunicação, disponibilidade para o diálogo, 
compreensão do SUS, dos níveis de atenção, dos 
determinantes de saúde, ambientais e 
socioeconômicos, do relacionamento com o paciente e 
equipe profissional.  

Do mesmo modo, há a promoção e o fortalecimento da 
autonomia e do protagonismo do estudante do curso 
técnico em enfermagem, favorecendo o 
reconhecimento de sua realidade, com a consequente 
ampliação da visão de mundo, que no âmbito da saúde 
possibilita a intervenção sobre a promoção da saúde da 
população e o conhecimento para sua emancipação. 

 O estudo, de tipo exploratório e descritivo, com 
abordagem qualitativa, tomou como material de análise 
de conteúdo questionários e entrevistas 
semiestruturadas, aplicados aos estudantes 
regularmente matriculados na Unidade Curricular 4 
(UC 4) denominada: Estágio supervisionado de ações 
educativas e planejamento da assistência de 
enfermagem, do Curso Técnico em Enfermagem do 
Senac São Paulo.  

Neste número serão apresentados os relatos dos 
estudantes acerca das expectativas, planejamento e 
realização de ações educativas promovidas durante a 
UC 4, conforme plano de oferta do Senac São Paulo. 

Este documento reúne conhecimentos e práticas que 
refletem as experiências vivenciadas pelos estudantes 
durante o estágio da UC 4. Neste sentido, tem como 
propósito constituir um instrumento útil para o 
planejamento e execução de ações educativas, 
destinado ao ensino em saúde. 
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eu nome é Marilucia Moreira Silva Marcondes, 
sou graduada em Enfermagem e especialista em 

Educação em Sáude.  

Minha vivência em educação em saúde teve início no 
2º ano da graduação de enfermagem, coincidindo com 
o fortalecimento do, então denominado, Programa de 
Saúde da Família (PSF), do qual participei ativamente 
durante os estágios curriculares obrigatórios da 
instituição. Após a conclusão da graduação trabalhei 
como enfermeira, atuei como voluntária nas unidades 
básicas de saúde e fui convidada para exercer a 
atividade docente no curso Técnico em Enfermagem 
na disciplina de saúde coletiva, tanto na abordagem 
teórica como no estágio supervisionado. 

Cônscia da necessidade de aprimoramento e 
qualificação nesta área, em 2011 procurei o curso de 
especialização de Educação em Saúde do Centro de 
Desenvolvimento do Ensino Superior de Saúde da 
Universidade Federal de São Paulo (CEDESS/ 
UNIFESP).  

Atualmente, trabalho como docente de enfermagem no 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) 
São Paulo e no Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
(HAOC), sendo que em ambos ministro aulas e 
acompanho estágios no curso de formação de 
Técnicos em Enfermagem. Nesse cenário percebi a 
necessidade de aprofundar meus estudos acerca dos 
aspectos relacionados à educação profissional em 
saúde, em particular no que diz respeito às ações 
educativas para a promoção da saúde na atenção 
básica. 

Por esse motivo, no ano de 2017, iniciei o mestrado 
profissional no Programa de Pós-graduação em Ensino 
em Ciências da Saúde, com a finalidade de dar 
continuidade em minha formação acadêmica e, por 
conseguinte, em meu aperfeiçoamento profissional. 
Esta publicação é o produto final do meu trabalho de 
mestrado profissional como aluna do programa de 
Ensino em Ciências da Saúde do Centro de 
Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde – 
CEDESS/UNIFESP. 

 

 

 

O objetivo desse caderno é divulgar a experiência da 
proposta educativa da Unidade Curricular 4 (UC 4): 
Estágio Supervisionado - ações educativas e 
planejamento, do Curso Técnico em Enfermagem do 
Senac São Paulo, na perspectiva dos estudantes e 
apresentar as ações educativas por eles realizadas 
durante essa UC. 

Os estudos acerca da formação do profissional de 
enfermagem apontam limites e dificuldades a serem 
superados, como a necessidade de formação do 
profissional de saúde, que abrange o conhecimento 
sobre a atenção básica, e o diálogo entre os 
profissionais, estudantes e pacientes.  

Fermino (2010) destaca a necessidade de ampliação 
de discussões e ações que incluam universidades, 
órgãos de classe e políticas das instâncias nacional, 
estadual e municipal, para modificar a estrutura de 
formação dos técnicos de enfermagem com o intuito de 
desenvolver aptidões para a atuação profissional na 
atenção básica. 

Para desenvolver estas aptidões a prática dos estágios 
e convergência dos projetos idealizados entre a 
unidade, professores e estudantes propicia a 
aproximação com os princípios do SUS. 
(RODRIGUES, 2012). 

 

M 

 

 

 

A FORMAÇÃO TÉCNICA 
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A Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em 
Enfermagem – Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde, de 
acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 
(CNCT), é instituída pela Portaria do Ministério da 
Educação (MEC) nº 870, de 16 de julho de 2008, com 
base no Parecer do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) e da Câmara de Educação Básica (CEB) 
nº 11/2008, conforme Brasil (2008a) e na Resolução 
CNE/CEB nº 03/2008. (BRASIL, 2008b). 

O processo de formação técnica, conforme Brasil 
(1999a), é regulamentado pela resolução nº 04/99 e, 
segundo Brasil (1999b), pelo parecer CNE/CEB 
nº16/99, que respectivamente instituiu e trata das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Profissional de Nível Técnico. Nesta resolução são 
caracterizadas várias áreas, entre elas a de 
enfermagem, com a exigência de carga horária mínima 
de 1.200 horas para que o estudante obtenha a 
habilitação profissional técnica de nível médio em 
enfermagem.  

Para a formação descrita se faz necessário a 
realização de estágio obrigatório supervisionado, 
conforme a indicação do Conselho Estadual de 
Educação (CEE) nº 08/2000. O estágio supervisionado 
deve corresponder a pelo menos 50% da carga horária 
mínima descrita na Resolução do CNE/CEB nº 04/99. 
(BRASIL,1999b). Essa carga horária deverá ser 
acrescida ao total de horas do curso, portanto se faz 
necessário, cursar a carga horária mínima de 1.200 
horas e 600 horas de estágio obrigatório 
supervisionado por enfermeiro docente da instituição 
de ensino. De acordo com essa resolução, o estágio 
deve ser realizado em instituições de saúde pública e 
privada, compreendendo unidades básicas de saúde, 
centros de apoio psicossocial, laboratórios, clínicas e 
hospitais.  

O estágio supervisionado proporciona ao estudante de 
enfermagem a construção de diferentes 
conhecimentos, habilidades e atitudes mobilizando 
competências essenciais à sua formação. 

As escolas de enfermagem propiciam o 
desenvolvimento e o aumento da formação de novos 
profissionais, desde que o exercício dessa profissão 
passou a ser regulamentado pela Lei nº 7.498/86 e pelo 
Decreto-Lei nº 94.406/87. (BRASIL, 1987).  

Conforme dados da Fiocruz (2015), a enfermagem é 
composta por um quadro de 80% de técnicos e 
auxiliares e 20% de enfermeiros. Correa e Sordi (2018) 
descrevem que os profissionais de enfermagem são 
responsáveis por mais da metade de todo contingente 
de profissionais de saúde do país, o que equivale a 
1.800.000 de um total de 3,5 milhões de trabalhadores 
de saúde.  

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN), até maio de 2020 o número de profissionais 
habilitados para o exercício da enfermagem no Brasil 
está distribuído dessa forma:  

 

O cenário de formação  

O cenário de formação propiciado pelo estágio 
realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
contribui para a compreensão da necessidade do elo 
entre a equipe multiprofissional da UBS e a 
comunidade, a partir do desenvolvimento e observação 
de ações realizadas pelos profissionais para melhoria 
das condições de vida e saúde da população.  

As UBSs estão inseridas próximas à população, 
portanto, é fundamental que seus profissionais 
conheçam a distribuição e as características 
populacionais do território atendido pelo serviço. 
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As ações só são possíveis quando a população é 
acolhida por uma equipe que trabalhe de forma 
integrada nos serviços de Estratégia de Saúde da 
Família (ESF). São esses profissionais que 
estabelecem vínculo com a população tornando 
possível dividir o compromisso e a corresponsabilidade 
da equipe com os usuários e a comunidade. 

Os Auxiliares e Técnicos em Enfermagem integram a 
equipe de saúde da família, contribuindo na elaboração 
de planos e programas de atividades para melhorar as 
condições de saúde, assim como, desenvolvendo 
ações educativas para prestar assistência integral às 
famílias que integram o respectivo território. 

O Senac São Paulo 

O Senac São Paulo é uma instituição educacional 
privada sem fins lucrativos, criada pelo Decreto-Lei 
nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946, subordinada à 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). (SENAC, 2019). 

A partir da publicação do decreto nº 8.621/1946, o 
governo federal autorizou a CNC a instalar e 
administrar em todo o território nacional escolas de 
aprendizagem comercial para trabalhadores entre 14 e 
18 anos, além de cursos de continuação e 
especialização para comerciários adultos, e determinar 
a aprendizagem dos comerciários estabelecendo 
deveres para empregadores e empregados.  

Assim, o Senac nasce de forma descentralizada e 
autônoma por meio de Conselhos e Departamentos 
Regionais em um dos Estados da União (SENAC, 
2019). 

No segmento da saúde, em 1961 o Senac inicia a 
implantação do curso de Atendente de Hospital, 
visando preparar equipes dos hospitais Oswaldo Cruz, 
Instituto Central do Câncer, Santa Helena e Real 
Beneficência Portuguesa em São Paulo. (SENAC, 
2019). 

O curso Técnico em Enfermagem do Senac São Paulo 
adota a estrutura curricular nacional comum, integrado 
aos outros estados por meio do Departamento 
Nacional do Senac. Essa estrutura curricular, com 
vigência a partir de 01/01/2017, proporciona a toda a 
rede Senac seguir os mesmos princípios e orientações 
na formação do discente, independente da unidade de 
ensino de origem. E integra em sua descrição a 
realidade local de cada região; a partir da redação dos 
elementos das competências (conhecimentos, 
habilidades e atitudes). (SENAC, 2019). 

O desenvolvimento das competências profissionais 
contribui para o exercício ético, responsável, humano 
e qualificado da enfermagem na prestação do cuidado 
em saúde, garantido a assistência segura aos 
pacientes e a toda a população e consolidando as 
Marcas Formativas, entendidas como contributos do 
Senac ao desenvolvimento da sociedade e diferencial 
dos egressos da instituição no mercado de trabalho 

Contribuição de Paulo Freire 

A contribuição da Pedagogia Freireana no contexto da 
educação em saúde é a de considerar o ser humano 
como sujeito ativo de sua própria formação, sendo 
imprescindível a compreensão do seu âmbito de vida, 
de modo a propiciar contínua reflexão sobre seu lugar 
no mundo e sua realidade, buscando sua 
emancipação. (FREIRE, [1968] 2018; BRASIL, 2007). 
No contexto da saúde, acrescenta-se que a busca é 
para, também, superar as situações que limitam viver 
com qualidade de vida.  

Figura. Ilustração artística Paulo Freire 

 

 

 
 

Pintura realista de Paulo Freire, realizada por Tamires Bezerra 
Paiva, estudante do curso de Cuidador Infantil do Senac e de 

Artes Plásticas da Universidade Cruzeiro do Sul 
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Educar para a saúde é uma prática fundamental para a 
promoção da saúde da população, amparada pelo 
diálogo, compromisso humanista e emancipação.  

Por esta razão, trata-se de uma educação que precisa 
considerar as situações sociais, econômicas e 
culturais. (RIBEIRO et al., 2018).  

Para Feitosa et.al. (2015), instigar/incentivar a adoção 
de estratégias para a educação popular em saúde, 
desde a formação profissional, pode transformar a 
prática da enfermagem. O estímulo para realização 
dessas estratégias precisa ocorrer desde a formação 
nas escolas, para que os Técnicos em Enfermagem 
reflitam sobre os fatores que interferem na saúde da 
população e contribuam para a autonomia do indivíduo.  

Assim, para que essa ação seja possível, Freire (2015) 
defende que o ensinar exige rigorosidade metódica; 
pesquisa; respeito aos saberes dos educandos; 
criticidade; estética e ética; exige a corporificação das 
palavras pelo exemplo; ensinar exige riscos, aceitação 
do novo e rejeição a qualquer discriminação.  

Caracterização dos participantes  

Apresentamos aqui as características do conjunto dos 
participantes que são estudantes do Curso de 
Habilitação Profissional Técnica em Enfermagem, 
regularmente matriculados no Senac São Paulo e 
inscritos na UC 4 - Estágio supervisionado: ações 
educativas e planejamento.  

Com relação ao sexo dos participantes, observa-se no 
gráfico a seguir, as seguintes características dos 89 
participantes: 

Na análise do perfil dos participantes, a feminização 
encontrada é compatível com a literatura, que revelou 
ser uma das características da área da Enfermagem e, 
por conseguinte, dos estudantes do Curso Técnico em 
Enfermagem do Senac São Paulo – Unidade 
Tiradentes. (FIOCRUZ, 2015).  

Os dados relativos a faixa etária, são apresentados no 
gráfico a seguir: 

 

Coleta de dados 

Para a coleta de dados, foram aplicados aos 
89 participantes dois questionários no início e no final 
da UC 4, através da plataforma GoogleForms, que 
permite o desenvolvimento de perguntas e respostas 
de múltipla escolha, listas suspensas e campos para 
responder a perguntas abertas. 
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ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
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O estágio supervisionado proporciona ao estudante de 

enfermagem o desenvolvimento de conhecimentos, 
habilidades e atitudes mobilizando competências 
essenciais à sua formação, estimulando a autonomia, 
responsabilidade e compromisso profissional, 
liberdade, domínio da prática, aperfeiçoamento e 
convergência das competências, adquiridas durante a 
sua formação. (BENEDITO et al., 2012). 

A UC 4 denominada Estágio supervisionado – ações 
educativas e planejamento, faz parte do plano de oferta 
do Senac São Paulo nº 218. Para que o estudante 
frequente a UC 4, deverá ser aprovado nas UC’s: 1, 2 
e 3. A figura 1, apresenta o plano de oferta nº 218, 
vigente durante o período de realização da pesquisa, e 
descreve a nomenclatura das unidades curriculares 
(UCs).

Figura 1. Unidades Curriculares do Plano de Curso 218 do Senac. (SENAC, 2017, p. 9) 
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UC1: Prestar primeiros socorros a vítimas de acidente ou mal súbito. 48 

UC2: Participar do planejamento e execução das ações educativas 
sobre promoção, prevenção, proteção, reabilitação e recuperação da saúde. 108 

UC3: Participar do planejamento e organização da assistência em enfermagem. 96 

UC4: Estágio supervisionado – ações educativas e planejamento. 80 

UC5: Prestar cuidados de enfermagem de higiene e conforto ao usuário. 132 

UC6: Administrar medicamentos, soluções e hemocomponentes. 108 

UC7: Coletar materiais biológicos e preparar o usuário para exames diagnósticos. 84 

UC8: Prestar assistência de enfermagem ao usuário na saúde mental. 72 

UC9: Estágio supervisionado – higiene e conforto, coleta de materiais biológicos e 
saúde mental. 140 

UC10: Prestar assistência de enfermagem à gestante, parto, puerpério e ao recém-
nascido. 108 

UC11: Prestar assistência de enfermagem ao usuário no período perioperatório. 108 

UC12: Estágio supervisionado – assistência a gestante, RN e período perioperatório. 180 

UC13: Prestar assistência de enfermagem ao usuário em situações de urgência e 
emergência. 120 

UC14: Prestar assistência de enfermagem ao usuário em estado crítico de saúde. 132 

UC15: Estágio supervisionado – urgência e emergência e usuário em estado crítico 200 

Carga Horária1 1200 horas 

Carga Horária Estágio 600 horas 

Carga Horária Total 1800 horas 
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Os grupos de estudantes que participaram deste 
estudo fazem parte de turmas compostas por, no 
máximo, 40 alunos. Para a realização do estágio 
correspondente à UC 4, os estudantes são divididos em 
subgrupos de no máximo 5 pessoas, distribuídos em 8 
diferentes unidades básicas de saúde e 
acompanhados por 1 docente supervisor do campo, 
durante 16 dias, no período de 5 horas/dia.  

As UBSs, além de ofertarem atendimento à população, 
são consideradas campos de estágio para o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional para o 
ensino de nível médio e superior, celebrados por 
contratos de acordo de cooperação, estabelecidos 
entre as instituições de ensino e coordenadorias de 
saúde do município, intermediados pelas escolas, pelo 
diretor e pelos responsáveis técnicos do curso de 
enfermagem. 

Na UC 4 os docentes planejam, organizam, orientam e 
acompanham o desenvolvimento das atividades 
realizadas pelos estudantes durante os procedimentos 
de aferição de sinais vitais, orientação ao público 
atendido, realização de ações educativas junto à 
população adscrita no território da UBS, em visitas 
domiciliares e em escolas, creches, espaços 
comunitários e dentro da própria UBS, por meio de 
ações articuladas com a equipe multiprofissional. 

O Cenário de estágio 

O cenário de formação propiciado pelo estágio 
realizado nas UBSs contribui para a compreensão da 
necessidade do elo entre a unidade básica de saúde e 
a comunidade, a partir do desenvolvimento e 
observação de ações realizadas pelos profissionais 
para melhoria das condições de vida e saúde da 
população. 

As UBSs estão inseridas próximo à população, 
portanto, os profissionais que nelas atuam precisam 
conhecer a distribuição populacional no território de 
abrangência atendido pelo serviço. 

Para que as ações possam ser realizadas, é primordial 
realizar o acolhimento da população com um trabalho 
integrado em equipe, com todos os sujeitos que atuam 
nos serviços de ESF. Estes profissionais estabelecem 
vínculo com a população, possibilitando o 
compromisso e a corresponsabilidade dos profissionais 
com os usuários e a comunidade. 

Os Auxiliares e Técnicos em Enfermagem integram a 
equipe de saúde da família, desenvolvendo ações 
educativas, que são realizadas em vários espaços 
dentro da comunidade.  

Acioli (2008) ressalta que a prática da ação educativa 
constitui um eixo fundamental para a formação do 
profissional de enfermagem, pois se refere ao cuidado 
da enfermagem. 

Esses profissionais compõem a equipe nas UBS e 
precisam conhecer o território delimitado para atuação 
da unidade, as famílias e identificar as situações de 
risco e vulnerabilidade as quais estão expostas, 
contribuindo na elaboração de planos e programas de 
atividades para melhorar as condições de saúde, 
desenvolvendo ações educativas para prestar 
assistência integral às famílias sob sua 
responsabilidade. 

Os profissionais que atuam na promoção da saúde 
precisam considerar a produção do conhecimento dos 
indivíduos e suas famílias. A atenção básica é a 
principal porta de entrada dos usuários para obter 
acesso aos demais serviços e hoje está vinculada, 
inclusive, a diversos programas sociais do governo. 

As atividades realizadas pelas Equipes da ESF, com 
destaque para a equipe de enfermagem, exigem 
reflexão e criticidade em seu desenvolvimento 
enquanto prática educativa, conforme ressaltado por 
Fernandes e Backes (2010, p. 568), ao afirmarem que 
“a prática da educação em saúde requer do profissional 
de saúde, e principalmente de enfermagem, por sua 
proximidade com esta prática, uma análise crítica da 
sua atuação, bem como uma reflexão de seu papel 
como educador”.  

Acredita-se que, para que ocorra o fortalecimento, é 
necessário desenvolver uma educação na qual os 
sujeitos se envolvam no processo educativo, tenham 
valorizados os seus conhecimentos prévios e 
estabeleçam uma relação dialógica entre o educador-
técnico em enfermagem e os educandos-usuários do 
SUS, assumindo-se, para isso, os princípios da 
educação concebida por Paulo Freire (FREIRE, 2018, 
2011).
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IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS 
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Como já descrito em Organização dos estágios, na 
página 16, a turma de alunos é dividida em grupos 
menores e cada grupo é acompanhado por um 
professor. Para acompanhar cada grupo são 
necessários em média 8 docentes, este número 
depende do total de estudantes por turma, pois cada 
docente supervisiona um grupo de alunos.  

Para supervisionar este estágio, é indicado que o 
docente tenha experiência na atenção básica e 
concentre em sua formação especializações nesta 
área e também em educação. 

O mapa mental a seguir, apresenta o percurso para a 
realização dos estágios:  

Organização das ações 
educativas 
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Vivências do estágio 

Para promover as ações educativas os estudantes 
participam das reuniões de equipe, realizam visitas 
domiciliares e passam a compreender a dinâmica do 
serviço e as necessidades da população, sendo 
estimulados a promover ações dentro e fora da UBS, 
em escolas, creches, no atendimento à população em 
situação de vulnerabilidade social em abrigos, ruas, 
igrejas e centros comunitários. 

Com relação ao período de realização dos estágios, 
estes foram concomitantes a algumas datas 
celebradas no calendário dos anos de 2018 e 2019,  

Os supervisores de estágio (docentes), em conjunto 
com a equipe multiprofissional e os estudantes 
propuseram ações educativas que contemplassem 
orientações sobre a promoção e prevenção ao 
combate do mosquito Aedes aegypti trasmissor da 
dengue, febre amarela, zica e chikungunya; Novembro 
Azul para a prevenção do câncer de próstata; 
Dezembro Vermelho, mês de conscientização e 
combate à Aids; além de ações em escolas e creches, 
promovendo a orientação e vacinação contra o 
sarampo.  

A seguir serão apresentadas as ações educativas 
realizadas e descritas pelos estudantes durante o 
período de estágio realizado na UBS.  
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Conscientização no Combate ao 
mosquito Aedes aegypti 

Gleison Mariano da Silva 

Marilucia Moreira Silva Marcondes 

Diante do expressivo número de pessoas infectadas 
por dengue, febre amarela, zica e chikungunya, 
doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, 
uma das UBS da região central de São Paulo, contou 
com o apoio dos estudantes e da equipe do Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) para realizar uma ação 
educativa. 

Na região havia uma praça, alguns terrenos 
desocupados, prédios residenciais e comerciais. Em 
alguns destes locais havia acúmulo de lixo descartado 
de forma irregular e em algumas residências faltavam 
condições adequadas de saneamento básico. Estas 
ciscunstâncias favorecem o desenvolvimento do 
mosquito Aedes aegypti e a propagação de doenças 
transmitidas por este vetor no território urbano. 

Para elaboração do plano educativo, estudantes e 
docente, em conjunto com membros do CCZ, 
dialogaram para realizar a ação educativa que 
pretendia mobilizar a população local, por meio de dois 
pontos de apresentação montados em uma praça. A 
equipe do CCZ disponibilizou o material do acervo para 
que os estudantes e profissionais realizassem a 
montagem de uma exposição na praça localizada em 
frente a uma estação do metrô da região central de São 
Paulo, em cujas imediações estão uma escola de 
ensino fundamental, uma faculdade pública e uma 
igreja.  

 

1º Momento - Exposição 

Definidos local, estratégia e recursos humanos e 
materiais, a equipe montou a exposição em dois pontos 
da praça, com painéis e bancadas com a apresentação 
dos focos de reprodução e fases evolutivas do 
mosquito Aedes aegypti, exibidos em maquetes, placas 
de acrílico e tubos de ensaio.  

Além deste recurso, a equipe do CCZ expôs algumas 
outras espécimes de animais que podem trazer males 
para seres humanos, como o rato, transmissor da 
leptospirose e animais peçonhentos, causadores de 
acidentes, como os escorpiões amarelo/marrom e a 
aranha marrom, armazenados em solução conservante 
e expostos em frascos fechados. Foram também 
disponibilizados panfletos para os participantes durante 
a orientação. 

Estas outras espécimes foram adicionadas à ação, pois 
a região apresenta áreas com pontos de alagamento e 
os moradores enfrentam enchentes em suas 
residências, ocasionando, no período das chuvas, o 
aumento do número dos casos de Leptospirose. 

Foto 1. Exposição do combate ao mosquito Aedes aegypti. 

 
Foto Estudante Gleison Mariano da Silva 

Além deste recurso, a equipe do CCZ expôs algumas 
outras espécimes de animais que podem trazer males 
para seres humanos, como o rato, transmissor da 

Os pais/responsáveis e 
crianças que aguardavam a 
liberação no portão escola. 

Apresentar, ilustrar e 
orientar. 

A população que 
desembarcava e embarcava 
no metrô. 

Objetivo 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Cadernos de Teorias Práticas Educativas em Saúde | 

 

  | 15 

 

leptospirose e animais peçonhentos, causadores de 
acidentes, como os escorpiões amarelo/marrom e a 
aranha marrom, armazenados em solução conservante 
e expostos em frascos fechados. Foram também 
disponibilizados panfletos para os participantes durante 
a orientação. 

Estas outras espécimes foram adicionadas à ação, pois 
a região apresenta áreas com pontos de alagamento e 
os moradores enfrentam enchentes em suas 
residências, ocasionando, no período das chuvas, o 
aumento do número dos casos de Leptospirose. 

Foto 2. Banner exposto do combate ao mosquito Aedes aegypti 

 
Foto Estudante Gleison Mariano da Silva 

2º Momento - Apresentação à população 

Os estudantes e as equipes convidavam as pessoas 
para conhecer a exposição e iniciavam a exposição 
perguntando ao público o que conheciam sobre o 
Mosquito Aedes aegypti. Os participantes (adultos, 
jovens e crianças) relatavam que este mosquito 
transmitia a Dengue e a Febre Amarela e também 
comentaram sobre como o mosquito sobrevivia. 

Resultado da ação 

Com a ação, os participantes puderam conhecer as 
fases de desenvolvimento do mosquito e diferenciar os 
sinais e sintomas das doenças transmitidas por este 
vetor.  

Os demais elementos apresentados na exposição 
também chamaram a atenção da população e a troca 
de conhecimentos estabelecida entre a equipe e os 
participantes foi essencial para a orientação na 
prevenção de acidentes com animais peçonhentos e 
cuidados quanto à exposição a urina de rato durante as 
enchentes ou em contato acidental no ambiente. 

Foto 3. Frasco com a fase de Pupa do Mosquito Aedes Aegypti. 

 
Foto Estudante Gleison Mariano da Silva 

 

Relato do estudante 

Observamos um grande nível de curiosidade 
das pessoas aos materiais expostos. Havia 
pessoas que se direcionavam até a mesa mesmo 
sem serem abordadas pela equipe. Foi 

indescritível, as pessoas se interessavam cada vez mais, 
víamos nos olhos delas a curiosidade e ao mesmo tempo 
a preocupação. Os recursos utilizados contribuíram para 
a nossa explicação e proporcionaram uma experiência 
incrível. 
Como técnico de enfermagem, percebo que é algo tão 
simples a se fazer, porém, de grande importância, pois 
trazer esse conteúdo para a população faz total 
diferença, alertando as pessoas que o perigo está 
próximo, mas que também cabe a nós realizar pequenos 
gestos de boa ação ao meio ambiente para prevenir 
doenças.” 

Gleison Mariano da Silva 
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Julho Amarelo 

Denise de Oliveira Santos  
Marilucia Moreira Silva Marcondes 

Michele Torres Nascimento 
Natalia Tavares Lima 

O Julho Amarelo marca o mês de conscientização e 
prevenção das hepatites virais, bem como o tratamento 
correto da doença. É o mês de reafirmar ações 
contundentes sobre o assunto. 

Segundo dados do boletim epidemiológico de 2019, de 
1999 a 2018 foram notificados no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 632.814 
casos confirmados de hepatites virais no Brasil. 
Destes, 167.108 (26,4%) são referentes aos casos de 
hepatite A, 233.027 (36,8%) aos de hepatite B, 228.695 
(36,1%) aos de hepatite C e 3.984 (0,7%) aos de 
hepatite D. (BRASIL, 2019). 

A ação educativa foi desenvolvida com a criação de um 
Álbum Seriado, criado pelo grupo de estágio e que 
ficaria à disposição da UBS para que todos os 
profissionais pudessem utilizá-lo em futuras ações.  

O álbum foi estruturado pelas seguintes perguntas:  
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1º Momento - Organização 

A equipe da unidade propôs a seguinte organização 
para o julho amarelo:  

A seguir serão apresentadas as etapas de organização 
do álbum seriado.  

 

 

Foto 4. Desenvolvimento do álbum seriado. 

 
Foto Estudante Natalia Tavares Lima 

Este momento de planejamento e discussão coletiva, 
contribuiu para a construção compartilhada e 
problematização, conforme proposto pela Política 
Nacional de Educação Popular em Saúde. 

Foto 5. Discuntindo elementos do álbum 

 
Foto Estudante Natalia Tavares Lima 

Depois de preparar todos os recursos, as alunas 
iniciaram o cadastro das pessoas atendidas pela UBS, 
interessadas em participar da ação educativa, e 
direcionaram o atendimento.  

Foto 6. Cadastro dos participantes. 

 
Foto Estudante Natalia Tavares Lima 
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2º Momento – Exposição 

O grupo de estudantes iniciou a apresentação do álbum 
seriado e do cartaz, usando as cores do julho amarelo, 
cor que se deve a um dos sinais característicos das 
Hepatites denominado icterícia (tonalidade amarela 
que atinge a pele e a esclera nos olhos). 

As estudantes interagiram com a população, 
estimulando uma conversa a partir dos conhecimentos 
prévios e iniciaram a orientação apresentando o cartaz 
contendo a estrutura e a localização do fígado.  

Foto 7. Apresentação do álbum seriado julho amarelo. 

 
Foto Estudante Natalia Tavares Lima 

 

Foto 8. Apresentação do álbum seriado Julho Amarelo 

 
Foto Estudante Natalia Tavares Lima 

Resultado da ação 

Buscou-se desenvolver um álbum interativo para que 
população folheasse as páginas e se familiarizasse 
com as informações, estabelecendo um diálogo com os 
estudantes para esclarecer dúvidas e trocar 
conhecimentos e, o mais importante, que a informação 
passada não ficasse apenas com eles, era essencial 
que “vestissem a camisa” da prevenção e levassem o 
que aprenderam para sua casa, rua, bairro, trabalho e 
a todos a sua volta. 

Por fim, os estudantes relataram a sensação de dever 
cumprido e que o objetivo foi alcançado quando suas 
orientações conseguiram contagiar um número 
significativo de indivíduos heterogêneos, receberam os 
agradecimentos dos participantes, além das falas que 
afirmavam que conversariam com as pessoas do seu 
convívio.  

 

 

 

Relato do estudante 

Trabalhar em equipe foi maravilhoso, pois 
estávamos juntas pela mesma causa e com o 
mesmo objetivo. A união e o comprometimento 
permitiram que saíssemos dessa ação 

profissional da saúde melhores do que acreditávamos que 
poderíamos ser. 
Desejo ser uma Técnica de Enfermagem cada vez melhor, 
que vai fazer a diferença e nunca esquecer que devemos 
ofertar a todos um atendimento universal, no qual todo e 
qualquer cidadão tem direito a um serviço digno com 
assistência integral à saúde, com tudo o que for necessário; 
à equidade, o que significa garantir a igualdade, de acordo 
com as diferenças e necessidades de cada indivíduo; a ser 
tratado com empatia por um profissional que não irá julgar, 
mas sim proporcionar a todos um atendimento 
humanizado”. 

Michele Torres Nascimento 
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Novembro Azul 

Daiana Cristina Andrade de Oliveira 
Evelyn Rodrigues dos Santos 

Marilucia Moreira Silva Marcondes 
Taylan Regina da Silva Mendonça 

O Novembro Azul trata-se do mês dedicado ao 
combate ao câncer de próstata, uma campanha 
mundial de conscientização dirigida à sociedade, em 
especial aos homens, para conscientização de 
doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no 
diagnóstico do Câncer de Próstata. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA, 
2020), no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais 
comum entre os homens (atrás apenas do câncer de 
pele não-melanoma). Em 2017 o número de mortes foi 
de 15.391 e, para o ano de 2020, estima-se que o 
número de novos casos seja de 65.840. 

Figura 8 

A detecção precoce do câncer é uma 
estratégia para encontrar o turmor em 

fase inicial e, assim, possibilitar melhores 

chances de tratamento (INCA, 2020). 
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1º Momento – Planejamento 

Durante o desenvolvimento do estágio, o grupo passou 
a compreender a necessidade da promoção da saúde 
do homem e a importância dos exames preventivos e, 
após participar de reuniões com equipe 
multiprofissional e com o docente, foi estimulado a 
desenvolver uma ação educativa para este público. 

Os estudantes participaram das reuniões de equipe da 
UBS e receberam a orientação sobre o número da 
população do sexo masculino atendida pela UBS, além 
do quantitativo com o diagnóstico ou em tratamento 
para o câncer de próstata. A partir dos dados referidos, 
realizaram pesquisa e discutiram sobre a forma de 
apresentação da ação como veremos a seguir, na 
figura 8: 

 

 

Foto 9. Painel do Novembro Azul desenvolvido pelas 
estudantes 

 
Foto Estudante Daiana Cristina Andrade de Oliveira 

 

2º Momento – Organização 

Para promover o diálogo com a população, a ação foi 
organizada da seguinte maneira:  

 Apresentação inicial; 

 Auxílio dos Profissionais da UBS nas dúvidas sobre 
rotinas e agendamento de consultas; 

 Esclarecimento de dúvidas sobre a ação. 

A maioria dos participantes manifestava interesse e 
curiosidade sobre o assunto e suas principais 
perguntas foram: - Onde fica a próstata?, - O exame é 
doloroso? 

Resultado da ação 

No período que se seguiu, o serviço acompanhou a 
adesão, pois durante a consulta, os usuários 
respondiam o motivo da procura pelo atendimento e 
referenciaram a orientação feita na UBS. Um dos 
indicadores de eficiência foi a contabilização dos 
encaminhamentos para exames preventivos, incluindo 
os demais membros do sexo masculino da família, que 
não estavam presentes no momento da ação, mas que 
foram orientados por familiares que participaram. 

 

 Relato do estudante 

“O painel chamava a atenção de quem passava 
por lá, facilitando o contato para responder as 
dúvidas e conscientizar as pessoas.”  

Evelyn Rodrigues dos Santos  
 
 

 

Relato do estudante 

“Ao final desta ação e do estágio, compartilhamos 
o sentimento de felicidade, devido ao incentivo, 
acolhimento, recepção e auxílio da equipe 

multiprofisisonal da UBS.” 

Daiana Cristina Andrade de Oliveira 
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Dezembro Vermelho 

Há 31 anos, no dia 27 de outubro de 1988, a 
Assembleia Geral da ONU e a Organização Mundial de 
Saúde instituíram o dia 1º de dezembro como o Dia 
Mundial de Luta contra a Aids. O tempo passou e a Aids 
ainda é uma realidade, entretanto, hoje é possível viver 
com o HIV e ter qualidade de vida quando seguido o 
tratamento.  

Atualmente 75% das pessoas que vivem com o vírus 
conhecem seu status sorológico. A meta da ONU é 
garantir que até 2020 esse número chegue a 90%, e 
desses, pelo menos 90% recebam tratamento, 
tornando-se indetectáveis, condição na qual não 
transmitem o vírus e conseguem manter qualidade de 
vida sem manifestar os sintomas da Aids. (BRASIL, 
2018). 

Com o objetivo de contribuir com a campanha do 
dezembro vermelho, após uma conversa com a 
docente e com os membros da equipe multiprofissional, 
o grupo de estudantes apresentou uma proposta de 
ação educativa que sugeria a utilização do espaço 
físico da UBS para promover uma ação sobre o “Dia 
Mundial de Luta contra a Aids”. 

1º Momento – Organização 

Dada a relevância da temática, os estudantes foram 
orientados pela equipe multiprofissional sobre o 
sistema de notificações de doenças, entre elas 
puderam conhecer as taxas de notificação de IST’s, 
AIDS, entre outras doenças. A partir dessas 
informações, organizaram a ação a partir do objetivo 
apresentado a seguir, na figura abaixo: 
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Os estudantes conversaram sobre como abordariam as 
pessoas e a comunicação que utilizariam, no intuito de 
estabelecer o diálogo com termos compreendidos pela 
população. 

Foto 10. Grupo de estudantes desenvolvendo os materiais 

 
Foto Estudante Alline Laplaca Pinto 

2º Momento – Exposição 

A apresentação dos painéis instigava a curiosidade das 
pessoas que aguardavam por consultas e que, 
posteriormente, perguntavam sobre como poderiam 
fazer o teste para o HIV e IST’s e como ter acesso aos 
preservativos. 

Foto 11. Painel expositivo na sala de espera da UBS. 

 
Foto Estudante Alline Laplaca Pinto 

 

 

 

Foto 12. Expositor na entrada da UBS. 

 
Foto Estudante Alline Laplaca Pinto 

 

 

 

 

Foto13. Expositor na entrada da UBS. 

 
Foto Estudante Alline Laplaca Pinto 
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Relato de Estudante 

Na ação do dezembro vermelho, conversamos sobre os cuidados e prevenção 
das infecções sexualmente transmissíveis, realização de exames preventivos e 
uso de preservativos. 

Ficamos surpresos com a importância do nosso papel na saúde, pois nos parece 
um tema comum, mas durante a ação percebemos que muitos usuários não tinham 
informações sobre saúde básica e sobre os cuidados que estávamos orientando. 

A equipe multiprofissional da UBS elogiou a atuação e proatividade do nosso grupo, fomos 
elogiados e ficamos felizes pela participação e envolvimento de todos os colaboradores. 

Criamos um vínculo importante que nos proporcionou liberdade de realizar a ação e 
participar junto com a equipe da unidade, que nos recebeu de braços abertos. 

Esta ação mobilizou todos os colaboradores da UBS, que nos ajudaram com a distribuição 
dos cartazes e folhetos. Tínhamos vários meios de informação e todos se mobilizaram para 
a ação educativa. 

Na prática, senti na pele o quão importante é a informação, muitos não sabiam de 
prevenções simples. Hoje consigo entender que, como profissional da saúde, nosso papel é 
também levar informação para todos.” 
 

 Alline Lapaca Pinto  
 

Resultado da ação 

Os estudantes descrevem que os usuários sentiam-se 
à vontade em conversar sobre como viviam com a 
doença. Mencionam também a importância do papel 
educativo do técnico em enfermagem na prevenção 
das ISTs. Ao realizar ações que aproximam a 
população, a construção compartilhada é favorecida, 
por reconhecermos e valorizarmos os saberes do 
outro. 

 

 

O sentimento relatado pelos estudantes foi de 
felicidade por serem bem recebidos pela equipe da 
unidade e terem a oportunidade de montar a exposição, 
na qual puderam conversar com os usuários sobre 
prevenção. A sensação foi de ânimo em estar na UBS 
e proporcionar tudo isso. 
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A vida é + forte que a Aids: Ação do 
Dezembro Vermelho  

Evelin Regina Domingues 
Marilucia Moreira Silva Marcondes 

Natasha Marques dos Santos 

 

O Dia Mundial de luta contra a AIDS, também fez parte 
do tema da ação educativa “A vida é + forte que a Aids”, 
no mês do Dezembro Vermelho. Esta ação mobilizou a 
população atendida por uma UBS, envolvendo outro 
grupo de estudantes que estavam em estágio nesta 
unidade, a seguir na figura 10 apresentaremos a 
proposta da ação e seu objetivo. 

 

1º Momento 

Durante o planejamento da ação, foram considerados 
alguns procedimentos que poderiam atrair a atenção e 
incentivar a participação da população. A UBS somente 
realiza aferição dos sinais vitais e teste de glicemia capilar ao 
usuário que apresenta o pedido médico, então, uma das 
iniciativas dos profissionais da unidade foi propor que os 
estudantes realizassem os procedimentos acima 
mencionados sem pedido médico, encaminhando os 
pacientes, caso encontrassem alterações, para consulta com 
o enfermeiro e o médico, para que fossem atendidos 
imediatamente. 

A possibilidade de realizar a aferição dos sinais vitais e da 
glicemia capilar atraiu a atenção das pessoas que, 
consequentemente, participaram da ação educativa. 
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2º Momento 

A ação ocorreu em uma UBS onde o fluxo de pessoas 
é intenso na primeira hora de estágio, devido a coleta 
de exames laboratoriais, mas após isso o fluxo se 
dissipa e foi neste momento que os estudantes 
orientaram sobre o modo de prevenção e transmissão 
do HIV, aferiram os sinais vitais e glicemia capilar, além 
de realizar o teste rápido para HIV. Ao final foram 
distribuídos kits que continham preservativos e 
panfletos informativos. 

Foto 14. Grupo de estudantes na produção dos cartazes 

 
Foto Estudante Evelin Regina Domingues 

Foto 15. Espaço organizado para a ação educativa 

 
Foto Estudante Evelin Regina Domingues 

Essa ação mobilizou uma parceria entre os 
profissionais, estudantes e a docente supervisora do 
campo de estágio que em conjunto realizaram, além da 
ação educativa, procedimentos para encaminhamentos 
dos pacientes. 

Foto 16. Estudante realizando a aferição da pressão arterial 

 
Foto Estudante Evelin Regina Domingues 

Resultado da ação 

Apresentamos na figura 15, o resultado da ação, sobre 
a qual os estudantes destacaram a valorização da 
prática das ações educativas, pois a melhor forma de 
aprender é compartilhando o conhecimento com a 
população, e ensinando é possível aprender muito com 
as pessoas. 

Foto 17. Estudantes orientando o preenchimento da ficha 
controle 

 

Foto Estudante Evelin Regina Domingues 

Grande parte das pessoas questionavam sobre o que 
é de fato o vírus HIV, como ele se manifesta e, sobre 
uso do preservativo, se ele é realmente eficaz. Eram, 
então, orientados sobre sobre como o vírus interfere na 
capacidade de proteção do organismo, em combater 
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Relato do estudante 

“Realizar ações educativas junto à população gera um sentimento de orgulho, 
pois ser um profissional requer esforço, foco e determinação. O conhecimento 
norteia a conduta, então devo ser boa naquilo que faço, faço parte da 
Enfermagem, somos educadores em saúde e devemos cumprir este papel 
plenamente, promovendo a prevenção e a promoção em saúde, devemos engajar 
a população em participar ativamente de assuntos relacionados à saúde, visando 
uma melhora na qualidade de vida.” 

Evelin Regina Domingues 
 

infecções, que sua propagação se dá pelo contato com 
o sangue infectado, pelo ato sexual vaginal, anal ou 
oral sem proteção, durante a gravidez, nascimento e 
amamentação. 

Essa prática educativa evidenciou ao grupo a 
necessidade do contato com a população leiga e 
carente de informações, e concedeu a oportunidade de 
promover esse tipo de ação e contribuir com os 

frequentadores dos serviços de saúde com 
esclarecimentos importantes acerca das doenças 
trasmissíves por contato sexual, bem como o 
reconhecimento de alguns sinais e sintomas, 
prevenção, diagnóstico e tratamento. Na figura 11, 
apresentamos os resultados desta ação. 

 

 

 

 

APRENDIZAGENS PROPICIADAS E REFLEXÕES 
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Atenção básica 

A atenção básica consiste no conjunto de ações de 
saúde voltadas ao atendimento em âmbito individual e 
coletivo, tendo por finalidade assistir a população na 
promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.  

Cumpre sublinhar que a Saúde da Família é o núcleo 
estratégico e orientador da atenção básica, cuja 
organização gira em torno das diretrizes e preceitos do 
Sistema Único de Saúde (SUS), o qual está fundado na 
articulação das ações de promoção, prevenção de 
agravos, vigilância, tratamento e reabilitação à saúde, 
trabalho de forma interdisciplinar e em equipe visando 
à promoção e desenvolvimento das relações de vínculo 
com a população adscrita, sempre com o objetivo de 
assegurar a continuidade das ações de saúde e o 
cuidado integral. 

Ressignificar a docência na 
enfermagem 

Este trabalho propiciou a ressiginificação da prática 
docente, do estudo da atenção básica, do ensino 
técnico, da educação popular em saúde e de sua 

relação com Paulo Freire. Emerge também o olhar 
sobre o significado da Educação em Ciências da 
Saúde, como prática permanente no ensino da 
enfermagem, necessário para reflexão sobre uma 
pedagogia da esperança inserida na saúde. 

O aprofundamento da leitura de Paulo Freire, alimenta 
a convicção de que a mudança é possível, o 
comprometimento enquanto educadora em saúde, 
possibilita uma intervenção no mundo. Mesmo diante 
das barreiras ideológicas que insistem em ofuscar a 
visão, estas não podem nos fazer perder a 
disponibilidade para o diálogo, pois como este 
referenciado autor disse “ensinar exige querer bem aos 
educandos”, e na prática em saúde ensinarexige 
querer bem as pessoas. 

Consciente do meu inacabamento e, mesmo sob a 
influência do condicionamento e opressão, passo a me 
libertar no convívio com os estudantes e pacientes. De 
fato, eles me afetaram de tal modo que hoje não posso 
deixar de escutá-los, de direcionar a minha atenção 
para suas demandas e necessidades.  

Todas as transformações e mudanças 
comportamentais ocorridas nos estudantes, denotam 
efetiva aprendizagem, inexoravelmente levam-nos a 
refletir sobre a autonomia do ser do educando, 
compreendendo que a educação é uma forma de 
intervenção no mundo. 

 

 

Ilustração, da estudante do curso 
de Cuidador Infantil do Senac e de 

Artes Plásticas da Universidade 
Cruzeiro do Sul. 

 Tamires Bezerra Paiva. 
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A voz dos participantes 

Os estudantes expressam algumas das suas 
concepções sobre o papel educativo do Técnico em 
enfermagem enfatizando a perspectiva dialógica e 
humanizada e ressaltam a importância da empatia, o 
respeito às opiniões, o saber ouvir e falar como 
potenciais para a interação com os pacientes e no 
desenvolvimento das ações educativas, conforme se 
depreende das falas dos estudantes a seguir 
transcritas: 

 

 

 

A percepção das necessidades dos pacientes, a 
empatia e a construção de vínculos são vistos como 
componentes essenciais para as ações educativas, 
visto que os estudantes se colocam dispostos a escutar 
os pacientes. Espera-se deles uma postura proativa, 
pautada nas práticas da qualidade e na oferta de 
respostas adequadas e efetivas às necessidades da 
população. 

As falas dos estudantes evidenciam a importância da 
comunicação nas práticas de educação em saúde, por 
referirem a linguagem, a comunicação e o vínculo como 
requisitos da interação do profissional com o paciente 
nas práticas educativas. 

O relacionamento interpessoal e o trabalho em equipe 
são expressos pelos estudantes como atitudes 
necessárias para o técnico em enfermagem e relatam 
que é fundamental gostar de pessoas, ser paciente, 
proativo, resiliente e colaborativo. Estas dimensões 
atitudinais fazem parte da constituição da formação dos 
estudantes, que as identificam como essenciais à 
prática profissional e ao exercício do trabalho em 
equipe, estabelecendo adequadas relações 
interpessoais com foco na humanização dos pacientes 

atendidos na atenção básica. A seguir são 
apresentadas as falas dos estudantes: 

O trabalho em equipe é enfatizado pelos participantes 
como característica necessária ao desenvolvimento do 
relacionamento interpessoal e identificado por ser o 
papel do técnico em enfermagem. Os estudantes 
percebem o trabalho em equipe, a empatia e a 
humanização como agentes facilitadores para se 
atingir bons resultados e prestar uma assistência de 
qualidade aos usuários. 

O trabalho em equipe favorece a realização de 
atividades coletivas, as quais são consideradas 
prioritárias pelos profissionais da atenção básica, 
demandando certa organização do processo de 
trabalho coletivo. Com efeito, para alinhar as ações são 
realizadas reuniões de equipe com o intuito de planejar, 
organizar e desenvolver os métodos de trabalho com 
todos os membros da equipe multiprofissional 
(MARQUES et al., 2020; PERUZZO et al., 2018). 

A potencialidade da conversa e da escuta, são 
descritas pelos estudantes a seguir e remetem a 
disponibilidade para o diálogo descrito por Freire (2009, 
p. 136) como: “A experiência da abertura como 
experiência fundante do ser inacabado que terminou 
por se saber inacabado. Seria impossível saber-se 
inacabado e não se abrir ao mundo e aos outros à 
procura de explicação, de respostas a múltiplas 
perguntas. ”  

 

 

“[...] como o foco será promover a saúde, educar a 
população sobre sua saúde, almejo um bom resultado no 
atendimento prestado, um olhar humanizado ao 
cliente/paciente com responsabilidade e dedicação de 
forma que, com as informações prestadas, ele tenha 
conhecimento e autonomia sobre a importância de 
acompanhamento adequado de sua saúde, assim como de 
seu autocuidado” (Estudante 10). 

 “Ter empatia com o próximo, ser atencioso, ter habilidade 
de comunicação saber ouvir e falar” (Estudante 45). 

“Ter uma comunicação clara e objetiva, ter domínio do 
conhecimento sobre o assunto a ser ensinado, saber 
respeitar a opinião do outro e lidar com educação” 
(Estudante 58). 

“A experiência que eu tive foi de poder ouvir mais as pessoas, 
de conversar com elas diretamente e, assim, de poder passar 
para elas tudo que a gente aprendeu e tentamos de alguma 
forma: através de cartazes, através da própria ação educativa 
com a professora, juntamente com a direção da UBS, para 
poder informar cada vez mais os usuários e as pessoas que 
frequentavam a UBS” (Estudante 1). 

“[...] marcante para mim foi o contato com as pessoas, a parte 
da conversa, a gente está ali e muitas vezes as pessoas vêm 
para aferir a pressão e elas querem conversar e a gente 
percebe a humanização, que precisamos sair um pouco do 
automático e estar mais em contato com a pessoa que procura 
a unidade”(Estudante 4). 

“A preparação que tive aqui no Senac foi muito importante 
porque você vai para estágio sem medo, [...] não tive medo 
pois a preparação foi efetiva, da aferição de sinal, da 
conversa, a apresentação pessoal, [...] eu me senti à vontade” 
(Estudante 8). 

Aprendi com os usuários, mas também tive a oportunidade de 
passar um pouco de conhecimento. Acredito que foi 
importante para aprender atender cada um conforme a sua 
necessidade” (Estudante 20). 
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Assim, no contexto da promoção da saúde, 
evidenciamos o potencial que a interação dos 
estudantes com os pacientes propiciou para o 
desenvolvimento de práticas preocupadas com o 
diálogo, humanização, acolhimento e ambiência. 

Os estudantes também falam sobre as circunstâncias 
nas quais vivenciaram desafios relacionados à 
realidade e dificuldade dos serviços. Diante destes 
desafios e dificuldades, os estudantes aprenderam a se 
colocar no lugar dos profissionais de saúde e a lidar 
com barreiras de comunicação, dificuldade 
constantemente encontrada devido à falta de 
compreensão do idioma do paciente. Podemos verificar 
nos relatos dos estudantes a seguir, as falas que tratam 
destes desafios e dificuldades: 

 

 

 

É notória na fala dos estudantes a presença da 
empatia, que aflora diante das dificuldades enfrentadas 
pelos colaboradores da UBS, sobretudo por conta da 
carência de recursos humanos e materiais, culminando 
na fragilização da população. Tais dificuldades 
colocam os estudantes, futuros profissionais, no lugar 
daqueles que lá se encontram exercendo suas 
atividades laborais.  

A essência da fala dos estudantes ao apresentar a 
barreira da linguagem “idioma”, é mencionada como 
uma barreira do entendimento dos pacientes, situação 
que compromete a qualidade da informação e dificulta 
o estabelecimento do diálogo. Em consonância com 
esta barreira, o estudo de Oliveira et al. (2011) trata “ a 

língua estrangeira como barreira para o cuidado em 
saúde”, aponta que grande parte dos estudos 
demonstra que o idioma atua como barreira de 
comunicação, leva a prejuízos para os profissionais, 
pacientes, familiares e para o sistema de saúde.  

Os estudantes sentem o desafio para propor mudanças 
e contribuir para a promoção da saúde das pessoas, 
entendem que diante do conhecimento aprendido, a 
humanização faz parte da não automatização do 
profissional em saúde – em consonância com a 
literatura que aplica esta dimensão ao modelo 
biomédico. (SCHERER; MARINO; RAMOS, 2005) 

Potencial do estágio em UBS 

Da análise das falas dos estudantes, à luz do 
referencial adotado nesta pesquisa, foi possível 
constatar que o estágio da UC 4 de fato propicia as 
condições necessárias para o planejamento e 
execução de ações educativas, pois contribui para o 
desenvolvimento de habilidades comunicacionais e 
discursivas, disponibilidade para o diálogo, 
compreensão do funcionamento do SUS, dos níveis de 
atenção, dos determinantes de saúde ambientais e 
socioeconômicas e do relacionamento com o paciente 
e com a equipe profissional. 

O estágio realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) 
revela-se como possibilidade para o aprimoramento 
profissional, a construção compartilhada, momento de 
autoaprendizado, de desenvolvimento da comunicação 
e estímulo à reflexão e pensamento crítico.  

Além da competência técnica, o convívio com os 
profissionais, os pacientes e a população desperta no 
estudante valores relacionados ao conceito ampliado 
de saúde, atenção à saúde, indissociabilidade entre 
teoria e prática, trabalho em equipe, empatia e 
humanização do atendimento e reconhecimento dos 
determinantes de saúde e doença. 

A vivência da realidade da equipe que compõe a 
atenção básica permitiu a realização de atividades 
diversas como, por exemplo, o desenvolvimento de 
ações educativas de promoção, prevenção e controle 
de doenças, a participação em rodas de conversa, o 
acompanhamento de atividades do serviço de 
vigilância epidemiológica, a realização de visitas 
domiciliares, a participação em reuniões de equipe, o 
acompanhamento e o rastreio de situação vacinal e a 
aferição de sinais vitais. 

 

 

“Aprendi a ter empatia ao ver as dificuldades, principalmente 
dos funcionários da UBS, muitas vezes trabalhando sem 
materiais básicos, atendendo um número bem maior de 
usuários. Com os usuários aprendi que devemos dar um 
tratamento humanizado, pois eles estão ali doentes, 
fragilizados, necessitando não só de remédios” (Estudante 4). 

“Usuários com diferentes etnias. O idioma dificultava o 
entendimento. Usuários moravam em lugares de difícil 
acesso. Muitos moram em lugares invadidos. Má higienização. 
Muitos usuários não se atentavam com a higiene pessoal” 
(Estudante 17). 

“Alguns usuários resistentes em participar por achar que a 
campanha tratava de um problema distante da realidade 
deles. Usuários em situação de rua, que infelizmente não 
tinham noção da gravidade das suas patologias. Usuários que 
só participaram para poder aferir pressão arterial e fazer 
teste de glicemia capilar” (Estudante 40). 
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Figura 1 - Unidades Curriculares do Plano de Curso 218 do Senac. (SENAC, 2017, p. 9) 
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UC1: Prestar primeiros socorros a vítimas de acidente ou mal súbito. 48 

UC2: Participar do planejamento e execução das ações educativas sobre promoção, 
prevenção, proteção, reabilitação e recuperação da saúde. 

108 

UC3: Participar do planejamento e organização da assistência em enfermagem. 96 

UC4: Estágio supervisionado – ações educativas e planejamento. 80 

UC5: Prestar cuidados de enfermagem de higiene e conforto ao usuário. 132 

UC6: Administrar medicamentos, soluções e hemocomponentes. 108 

UC7: Coletar materiais biológicos e preparar o usuário para exames 
diagnósticos. 

84 

UC8: Prestar assistência de enfermagem ao usuário na saúde mental. 72 

UC9: Estágio supervisionado – higiene e conforto, coleta de materiais 
biológicos e saúde mental. 

140 

UC10: Prestar assistência de enfermagem à gestante, parto, puerpério e ao 
recém-nascido. 

108 

UC11: Prestar assistência de enfermagem ao usuário no período perioperatório. 108 

UC12: Estágio supervisionado – assistência a gestante, RN e período 
perioperatório. 

180 

UC13: Prestar assistência de enfermagem ao usuário em situações de 
urgência e emergência. 

120 

UC14: Prestar assistência de enfermagem ao usuário em estado crítico de saúde. 132 

UC15: Estágio supervisionado – urgência e emergência e usuário em estado crítico 200 

Carga Horária1 1200 horas 

Carga Horária Estágio 600 horas 

Carga Horária Total 1800 horas 
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Figura 13 - Unidades Curriculares do Plano de Curso nº 269, vigente a partir de 2020, para os cursos Técnicos em  

Enfermagem do Senac (SENAC, 2020, p.10 
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UC1: Executar ações de prevenção, promoção, proteção, reabilitação e 

recuperação da saúde. 
144 horas 

UC2: Participar da implementação da sistematização da assistência de 

enfermagem. 
60 horas 

UC3: Administrar medicamentos, soluções e imunobiológicos.  108 horas 

UC4: Estágio Profissional Supervisionado - promoção à saúde. 100 horas 

UC5: Prestar cuidados de enfermagem de higiene, conforto e 

monitoramento das condições clínicas. 
132 horas 

UC6: Prestar assistência de enfermagem em saúde mental. 60 horas 

UC7: Estágio Profissional Supervisionado – cuidado integral de 

enfermagem. 
150 horas 

UC8: Prestar assistência de enfermagem no período gestacional, parto, 

puerpério e ao recém-nascido. 
72 horas 

UC9: Prestar assistência de enfermagem no período perioperatório. 84 horas 

UC10: Estágio Profissional Supervisionado – cuidado especializado de 

enfermagem. 
150 horas 
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UC12: Atuar em programas de qualidade e certificação hospitalar. 48 horas 

UC13: Administrar medicamentos de alta vigilância e 

hemocomponentes. 
60 horas 

UC14: Prestar assistência de enfermagem em urgência e emergência. 132 horas 

UC15: Prestar assistência de enfermagem em cuidados críticos. 132 horas 

UC16: Prestar assistência de enfermagem em cuidados paliativos. 72 horas 

UC17: Estágio Profissional Supervisionado – cuidado crítico, urgência e 

emergência em enfermagem. 
200 horas 

Carga Horária Total1 1800 horas 
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