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FRANÇA, L.C.R., Formação do enfermeiro para atuação na atenção básica 
no Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. 
 
 
 

RESUMO 

 

 

A apresentação deste relatório técnico-científico tem por objetivo mostrar de 

forma clara e concisa os resultados da pesquisa sobre a Formação do 

Enfermeiro para Atuação na Atenção Básica no Programa de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher nas unidades básicas de saúde da zona distrital de 

saúde sul da cidade de Manaus. O desenho da pesquisa utilizou um estudo 

exploratório-descritivo com abordagem quanti-qualitativa com a participação de 25 

enfermeiros. Na realização da coleta de dados foi aplicada uma entrevista de 

aprofundamento sobre questões correlatas as atividades desenvolvidas em 17 

UBS da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, a qual buscou esclarecer o 

teor e o valor dos atendimentos oferecidos e realizados no cotidiano dos 

enfermeiros da atenção primária nos atendimentos das atividades referentes ao 

PAISM nas unidades de saúde. O relato apresentado durante a pesquisa mostra 

a caracterização do perfil do profissional, a importância do aprimoramento teórico- 

prático nas atividades oferecidas no PAISM nas UBS e a importância do trabalho 

desenvolvido por este profissional à população na rede de Atenção Primária da 

Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Política da Atenção Básica em Saúde no Brasil é composta pelo conjunto 

de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, as quais abrangem a 

promoção e a proteção, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde. 

Os programas do Ministério da Saúde possuem metas e ações voltadas a 

buscar o favorecimento e a modificação de fatores condicionantes e 

determinantes que interagem no cotidiano sócio-econômico e familiar de cada 

cidadão. Parte daí, o destaque para o enfretamento dessas ações efetivamente 

junto e para a comunidade e usuários. 

O PAISM é um marco histórico, onde propõe uma abordagem global sobre 

a saúde da mulher na medida em que vem introduzindo um novo enfoque nas 

políticas públicas, centrado na integralidade e na equidade das ações, e não 

apenas enfocando o ciclo gravídico e puerperal (BRASIL, 1984). 

Neste sentido, podemos dizer que nas atividades exercidas na prática em 

serviço, vemos o significado e importância desta nova estratégia no atendimento 

à mulher, devendo acolhê-la considerando as especificidades inerentes a todas 

as fases de sua vida. 

Durante minha trajetória profissional desenvolvi atividades direcionadas à 

Atenção Integral a Saúde da Mulher. Desde outubro de 2001, quando foi 

necessário desenvolver ações voltadas às mulheres residentes na área periférica 

de uma unidade básica de saúde com atendimento especializado. Esta UBS 

registrada na época como Casa de Saúde da Mulher era a única na capital do 

Estado do Amazonas, hoje extinta. 

 No exercício de minha profissão na Atenção Primária a Saúde, direcionada 

a prestar assistência à saúde da mulher, pude observar e refletir sobre a 

importância e a influência das ações de saúde realizadas na comunidade e de 

como isso pode modificar as características e o modo de ver e viver dessas 

pessoas em relação aos problemas existentes e de como resolvê-los, e como o 

enfermeiro pode contribuir na construção de novas opiniões. Acredito que a 

preparação acadêmica pode influenciar na atuação nos programas públicos de 
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saúde do Ministério da Saúde, e que esse conhecimento tende a modificar toda 

uma estratégia de atendimento e a forma de lidar com as situações problemáticas 

existentes no cotidiano das comunidades e as ações a serem desenvolvidas. 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

No que se referia à ideia de integralidade, o conceito de operacionalização foi 

o maior desafio nos últimos anos, exigindo dos profissionais e gestores uma 

postura técnica para responder cuidadosamente a cada um dos problemas da 

saúde voltada ao gênero feminino. 

         Essa nova atitude requeria dos profissionais uma relação direta com as 

mulheres enquanto sujeitos e detentoras de direitos, sendo compreendidas suas 

demandas reprodutivas e relativas à sexualidade e todo tipo de ocorrência 

comportamental, sendo recebidas da mesma forma no contexto privado e público 

(BRASIL, 2004a).  

Gonçalves (2005) e Pereira (2006) destacam o PAISM como um programa 

que se centrou mais no aspecto biológico da mulher e distanciando-se da visão 

da mulher como um ser biopsicossocial e espiritual, dissipando assim o 

atendimento de forma generalista as suas necessidades de vida. 

Com tudo isso, as mulheres reivindicaram durante todas essas décadas o 

direito a integralidade e de ser incluídas no contexto social, psicológico e 

emocional, e desta forma serem atendidas em qualquer esfera do governo e em 

qualquer nível de atenção à saúde em sua totalidade. Em termos pragmáticos, a 

exigência ao profissional de saúde em relação a essa problemática, era no 

sentido de conceder à mulher todos os direitos, não apenas de ser vista como um 

corpo que comportaria um espaço para conceber, mas como um ser completo 

que está vivendo um momento emocional específico, de forma integral. 

Desde 1980 com implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) muitos 

modelos de saúde foram construídos em defesa da vida e da saúde da 

população. A enfermagem com suas bases teórico-práticas tem subsidiado o 

trabalho do enfermeiro para atuar na Atenção Básica e em Programas de 

Assistência nas Unidades de Saúde desde sua implantação. 
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O papel do enfermeiro na Atenção Básica é de fundamental importância 

para a aplicação e desenvolvimento de estratégias e ações, sendo um dos 

alicerces de fortalecimento da Política do Sistema Único de Saúde onde traz em 

sua formação o atendimento integralizado (BRASIL, 2006). 

O Ministério da Saúde seguindo a Resolução CNE/CES Nº 3/2001 em 

relação à formação do egresso/profissional, recomenda que atenda as 

necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS, assegurando a integralidade 

da atenção, a qualidade e a humanização do atendimento, de modo que ofereça 

uma formação generalista, humanista e reflexiva. Destaca a importância de que o 

profissional atue com senso de responsabilidade social e compromisso com a 

cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2001). 

As mudanças ocorridas nos últimos anos trazem uma nova reflexão sobre 

os currículos e os projetos pedagógicos das universidades, os quais podem 

ajudar na melhoria da formação do enfermeiro, propiciando dessa forma, uma 

nova estruturação no atendimento, condicionando o profissional de saúde para 

um profissional social, preocupado com aspectos relativos às questões de 

comunicação, respeito pela autonomia do cliente e a valorização das ações 

preventivas, educativas e de continuidade. 

Na discussão histórica sobre a inserção social da mulher, nota-se a 

desvalorização e subordinação a que sempre foi submetida no decorrer dos anos. 

Atualmente, é crescente a preocupação com aspectos relativos à comunicação, 

respeito pela autonomia e valorização das ações preventivas e que chamam a 

atenção a um atendimento universal e integralizado ao gênero feminino (DEL 

PRIORE, 1992; LABRA, 1989 e MINAYO, 1993). 

 O relatório do Pew Health Professions Commission de 1991 apontou a 

necessidade de mudanças no ensino os quais deverão ser mais voltadas as 

prevenções. O ensino de Graduação em Enfermagem buscou na implementação 

das Diretrizes Curriculares, os conteúdos direcionados aos determinantes 

socioculturais e econômicos do processo de transformação e mudanças na 

melhoria da saúde e da vida, uma educação voltada a prevenir agravos. 
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2. OBJETIVO GERAL 

Analisar a formação e atuação do enfermeiro no Programa de Assistência Integral 

a Saúde da Mulher na atenção básica na saúde. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Apontar segundo a percepção dos enfermeiros as ações desenvolvidas nas UBS 

relativas ao PAISM; 

- Identificar e discutir a visão do enfermeiro sobre o papel de sua formação para a 

atuação no PAISM na UBS; 

- Levantar sugestões para aprimoramento da formação do enfermeiro na 

assistência no PAISM. 

 

3. METODOLOGIA 

No que se refere à atenção básica em saúde, o Distrito Sanitário Sul de 

Manaus possui um dos maiores quantitativos de UBS e de profissionais 

enfermeiros da rede, tem um aporte funcional e estrutural bem distribuído e com 

uma demanda que atende a população não apenas de sua zona distrital, mais 

também de usuários das demais zonas da cidade, não só pelo suporte já 

mencionado, mas pela diversidade de serviços ofertados e localização geográfica, 

pois recebe acesso rodoviário de todos os pontos da cidade. 

No período da coleta estavam atuando 24 enfermeiros nas Unidades 

Básicas de Saúde e 1 enfermeiro na Policlínica, dos 30 enfermeiros lotadas 

nessas unidades, 2 estavam de licença prêmio, 1 de licença médica e 2 

recusaram-se a participar. A coleta de dados foi realizada por meio de um roteiro 

de entrevista semi-estruturado, conduzida no local de trabalho dos entrevistados, 

após a concordância em participar do estudo e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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4. RESULTADOS 

 

Percepção dos enfermeiros as ações desenvolvidas nas UBS relativas ao 

PAISM 

Os dados da Tabela 1 possibilitam identificar a ênfase nas questões da 

saúde reprodutiva, da prevenção do câncer de mama e do colo uterino. 

Tradicionalmente, o setor da saúde trabalha com a política de modo 

fragmentado: saúde coletiva separada da clínica, qualidade da clínica 

independente da qualidade da gestão, gestão separada da atenção, atenção 

separada da vigilância, vigilância separada da proteção aos agravos externos e 

cada um desses fragmentos divididos em tantas áreas técnicas quantos sejam os 

campos de saber especializado. Essa fragmentação também tem gerado 

especialistas, intelectuais e consultores (expertises) com uma noção de 

concentração de saberes que terminam por se impor sobre os profissionais, os 

serviços e a sociedade e cujo resultado é a expropriação dos demais saberes e a 

anulação das realidades locais em nome do conhecimento da expertise (CECCIM, 

2005). 

Os treinamentos e cursos realizados pelos profissionais foram em sua 

maioria, direcionados ao ciclo gravídico puerperal, limitando-os quanto ao 

conhecimento e prática relacionados aos outros seguimentos do ciclo de vida da 

mulher, deixando clara a importância a ser dada quanto a busca no 

aprofundamento do preparo do enfermeiro que presta assistência à saúde da 

mulher. 
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Tabela 1 – Temas das atualizações referidas pelos enfermeiros na 
assistência à saúde da mulher no DISA Sul de Manaus. 

  
Cursos n % 
DST/HIV 12 12,5 
Aleitamento materno 3 3,1 
Hepatites virais 3 3,1 
Inserção de DIU 1 1,0 
Cursos sobre o SUS/Políticas do Ministério da Saúde 1 1,0 
Prevenção de contaminações no atendimento 1 1,0 
Hiperdia 2 2,1 
Imunização 4 4,2 
Atenção básica na saúde da mulher 3 3,1 
Notificação de gestantes com HIV 1 1,0 
Planejamento familiar 10 10,4 
Pré-natal 20 20,8 
Prevenção de câncer de colo uterino 10 10,4 
Prevenção do câncer de mama  9 9,4 
Puerpério 3 3,1 
SISPrenatal 1 1,0 
Coleta de preventivo 12 12,5 
TOTAL 96 100 

            

 De acordo com o Manual de Pré-Natal e Puerpério do MS apud Primo, 

Bom e Silva (2008), o enfermeiro faz parte de uma equipe multidisciplinar que 

presta assistência na AB, estando capacitado para exercer assistência direta à 

saúde da mulher. Como parte integrante da equipe multiprofissional do Programa 

Saúde da Família (PSF) assim como nas UBS, o enfermeiro assumiu todas as 

atividades propostas pelo Ministério da Saúde no atendimento à Saúde da Mulher 

e também, cargos de coordenação nas unidades de saúde, projetos especiais 

além de outras atividades administrativas. Os autores ainda completam que a 

qualificação profissional através de cursos de pós-graduação é uma forma de 

trazer conhecimentos não obtidos na graduação e que vão contribuir para 

qualificar a prática profissional dos enfermeiros que lidam diretamente com a 

saúde da mulher. 

Nota-se também a presença de atividades em educação em saúde, 

evidenciado pela frequente citação de palestras educativas, o que é importante 

uma vez que a educação em saúde é um processo de iniciativa de mudanças 
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para indivíduos e grupos, com intuito de despertar um olhar para solução dos 

problemas apresentados pela população (BICCA e TAVARES, 2006). 

O MS preconiza o atendimento em todo ciclo vital da mulher, 

dimensionando a equidade, integralidade e universalidade na assistência em 

todas as ações. Nesta pesquisa, pode ser verificado que nas unidades básicas de 

saúde onde se deu as entrevistas, o grande mérito do atendimento está voltado 

ao ciclo gravídico puerperal, não atendendo as demais áreas de atenção a saúde 

mulher.  

 

Visão do enfermeiro sobre o papel de sua formação para a atuação no 

PAISM na UBS 

De acordo com Silva e Sena (2006), o processo de formação do enfermeiro 

vem passando por transformações ao longo dos anos, apresentado novas formas 

de construção do conhecimento, forçando mudanças nesse processo para um 

melhor atendimento a população devido às necessidades, e essas mudanças têm 

levado os enfermeiros a apresentar uma postura da melhoria na sua formação 

com o uso de instrumentalização para a intervenção na realidade dos agravos, 

resultando num profissional mais crítico-reflexivo do que tecnicista. O Quadro 1 

retrata a percepção de alguns dos entrevistados. 

 

Quadro 1 – Contribuição da Graduação na Formação do Enfermeiro para a 
Assistência à Saúde da Mulher segundo os Enfermeiros do DISA SUL de 
Manaus. 
 

Categorias Unidade de Significação 

Normatizações. 
Diretrizes do SUS e dos programas. 
Protocolos de atendimento. 
Políticas e direitos das mulheres. 

Saúde reprodutiva. Saúde reprodutiva. 

Lacunas para a prática profissional. 

Atividades práticas insuficientes. 
Necessidade de aprofundamento. 
Necessidade de buscar formação. 
Avaliação da paciente. 

  Anatomia e fisiologia da mulher. Anatomia e fisiologia da mulher. 
Atendimento em todos os ciclos de vida. Atendimento em todos os ciclos de vida. 
Atendimento em todo o modelo de atenção.  Atendimento em todo o modelo de atenção.  
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            A escuta, a responsabilização e a criação de vínculos com a inserção da 

abordagem de gênero devem fazer parte de um projeto de reorganização das 

práticas direcionadas pela integralidade do cuidado, vislumbrando projetos para 

intervenções concretas no campo das práticas em saúde. 

A preocupação com a organização das práticas em seus aspectos mais 

técnicos se sobrepôs a reflexões e discussões em que os profissionais 

reconhecessem o seu papel na promoção de saúde das mulheres. 

O estímulo ao aprimoramento multiprofissional a qualificar-se para atender a 

sociedade que busca na atenção básica, o primeiro portal para uma vida de saúde 

e dignidade, leva a certeza da necessidade de investimento na Educação 

Continuada como fator de mudança na prestação da assistência. 

 

 

Sugestões para aprimoramento da formação do enfermeiro para assistência 

no PAISM  

 

          As principais sugestões para aprimoramento da formação destes 

profissionais estão resumidas no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Sugestões de Atividades Formativas para a Assistência à Saúde 
da Mulher segundo os Enfermeiros do DISA SUL de Manaus. 
  

Categorias Unidade de Significação 

Compreender os direitos das 
mulheres. 

Compreender os direitos das mulheres. 

Atualização e cursos sobre o 
tema atenção a saúde da mulher. 

Cursos de atualização sobre atenção a saúde da 
mulher 

Atualização sobre protocolos de 
atendimento. 

Atualização sobre protocolos de atendimento. 

Atualização sobre políticas de 
atenção a saúde da mulher. 

Atualização sobre políticas de atenção a saúde da 
mulher. 

Aperfeiçoamento técnico e 
humanização no atender. 

Curso sobre referência e contra referência. 
Curso que fizesse a interação dos profissionais, 
médicos e enfermeiros. 
Humanização no atendimento. 
Cursos sobre o atendimento de pessoas. 

Atividades sobre pontos 
específicos de saúde da mulher. 

Tratamento das DST. 
Cuidados com a gestante. 
Sexualidade na adolescência. 
Planejamento familiar. 
Atenção a saúde no climatério. 

Ações do enfermeiro no câncer. 
Coleta de material. 
Exame de mamas. 
Atuação no câncer em geral. 

 

A Educação Permanente está prevista no plano de ação do PNAISM, 

(Política Nacional de Assistência Integral a Saúde da Mulher) diante das 

necessidades de melhorias no atendimento de saúde. Ele aparece como uma 

estratégia de ação para assegurar melhores “condições de vida e saúde das 

mulheres” já que o direito a vida e a saúde são direitos humanos fundamentais. 

Esta alternativa pode ser utilizada em qualquer política setorial e consegue 

alcançar todas as categorias profissionais, devido ao seu teor multiprofissional 

(BRASIL, 2004b). 

O direito a saúde vai muito além da cura da enfermidade, pois esse direito 

implica em bem-estar físico, emocional e mental de cada pessoa. 

Humanizar a prática em saúde implica em aproximação crítica, permitindo 

compreender a temática para além de seus componentes técnicos e 

instrumentais, envolvendo, essencialmente, as suas dimensões político-filosóficas 

que lhe imprimem um sentido. Os conhecimentos sobre a natureza humana e o 
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desenvolvimento de atitudes de valorização do homem são fundamentais para a 

humanização (CASATE, CORRÊA, 2005). 

O aprendizado de um profissional, utilizando as práticas de humanização 

dentro das metas da Política de Humanização preconizadas pelo MS, faz parte da 

qualificação na assistência relacionada ao atendimento da mulher. 

 

5. RECOMENDAÇÕES 

A realização deste estudo buscou responder questionamentos sobre a 

ação do profissional enfermeiro na atenção básica a saúde da mulher nas 

Unidades Básicas de Saúde, considerando o Programa de Assistência Integral 

a Saúde da Mulher (PAISM). 

Destaca-se não somente que estes profissionais não conhecem 

completamente as ações a serem realizadas e esperadas na realização do 

PAISM, mas se pode observar que o cuidado prestado às mulheres, tem sido 

focalizado em temas relativos em sua essência a saúde reprodutiva.  

Na vertente que se quer ampliar esse atendimento a mulher como um ser 

completo, se faz necessário repensar a visão de assistência da saúde da mulher 

envolve não apenas os aspectos voltados a gestação, mas o leque de ações que 

envolvem o ser feminino. 

A busca por uma melhor qualificação tende a procurar nos cursos de 

especialização, residência, mestrado, o apoio técnico que ainda falta para se 

trabalhar nessa área, dando ênfase a educação permanente. 

Os enfermeiros compreendem o seu papel quanto aos aspectos da 

qualidade da assistência, destacam temas importantes para atualização, e sabem 

de sua grandiosa contribuição de sensibilizador e referência dentro das unidades 

de saúde. Mas deixam também claro a fragilidade no aprofundamento dos temas 

referente a todos os eixos do ciclo de vida da mulher incluindo seus direitos 

sociais e humanos, e destacam necessidade da articulação entre teoria e prática.  

Tais informações podem contribuir com o planejamento e implementação 

de estratégias de saúde e qualificação dos profissionais para o PAISM – oficinas, 

rodas de conversa, seminários, pós-graduação, encontros - sendo um eixo 
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esclarecedor para as ações não só dos enfermeiros, mas dos demais 

profissionais. Trabalhar com a qualificação, não apenas com os enfermeiros do 

DISA Sul, mas também servindo de alicerce para essas ações com os 

enfermeiros dos demais distritos de saúde de Manaus, permitindo corrigir as 

lacunas encontradas, melhorar a assistência e minimizar os agravos e doenças 

com acometem a mulher.     

          Em um contexto geral, observou-se a importância e a necessidade da 

Educação Permanente aplicada a temas voltados a assistência prestada à 

população pelos multiprofissionais na área de saúde, ficando a cargo das 

instituições de ensino e secretarias de saúde realizar parcerias conjuntas para 

aplicabilidade do aprimoramento do profissional de saúde na prestação da 

assistência oferecida à população, devendo ser feito anualmente um 

levantamento, identificando as necessidades dessas qualificações a serem 

oferecidas não só ao profissional enfermeiro, mas a todos os profissionais da rede 

de saúde proporcionando um melhor atendimento à população em geral. 
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ANEXO 1 

PARECER COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO 2 

TERMO DE ANUÊNCIA SEMSA 
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ANEXO 3 

COMUNICADO DE AUTORIZAÇÃO 

 
 

 



23 

 

                                                  ANEXO 4 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO SANITÁRIO SUL 

 

 

   
Figura 1: UBS Petrópolis 
Fonte: arquivo pessoal, 2014. 
 
 

 
Figura 2: UBS Santa Luzia 
Fonte: arquivo pessoal, 2014. 
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UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO SANITÁRIO SUL 
 

 

 
Figura 3: UBS Morro da Liberdade 
Fonte: arquivo pessoal, 2014. 

 

         

    Figura 4: UBS São Francisco 

    Fonte: arquivo pessoal, 2014. 


