UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE– UFF
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAAC
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE

BRUNA SALGUEIRO BRUNO

EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO DISPOSITIVO PARA
ENFRENTAMENTO DOS DESASTRES NATURAIS NA ATENÇÃO BÁSICA

Niterói
2014

BRUNA SALGUEIRO BRUNO

EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO DISPOSITIVO PARA
ENFRENTAMENTO DOS DESASTRES NATURAIS NA ATENÇÃO BÁSICA

Dissertação apresentada ao Programa do Mestrado
Profissional em Ensino na Saúde da Universidade
Federal Fluminense para obtenção do título de Mestre
em Ensino na Saúde e suas Interfaces com o SUS.
Área de concentração: Ensino na saúde e suas
interfaces com o SUS.

Orientadora: Profa Drª Ana Lúcia Abrahão da Silva

Niterói, RJ
2014

BRUNA SALGUEIRO BRUNO

EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO DISPOSITIVO PARA
ENFRENTAMENTO DOS DESASTRES NATURAIS NA ATENÇÃO BÁSICA

Dissertação apresentada ao Programa do Mestrado
Profissional em Ensino na Saúde da Universidade
Federal Fluminense para obtenção do título de
Mestre em Ensino na Saúde e suas Interfaces com o
SUS.
Área de concentração: Ensino na saúde e suas
interfaces com o SUS.

BANCA DE QUALIFICAÇAO

______________________________________________________________________
Presidente: Prof.ª Drª Ana Lúcia Abrahão da Silva (Orientadora) - UFF/MPES

______________________________________________________________________
1ª Examinadora: Prof.ª Drª Érika Cesar de Oliveira Naliato - UNIFESO

______________________________________________________________________
2ª Examinadora: Prof.ª Drª Mônica Villela Gouvêa - UFF

______________________________________________________________________
1ª Suplente: Prof.ª Drª Nereida Santos - UFRJ
_________________________________________________________________
2ª Suplente: Prof.ª Drª Marilda Andrade - UFF/MPES

Niterói
2014

Agradeço
A minha mãe querida, e grande amiga, Sueli Mª Salgueiro Bruno,
pela força e pelo incentivo diante dos meus obstáculos.
Ao meu irmão, Marcelo Salgueiro Bruno, por estar ao meu lado
durante essa caminhada.
Ao meu amor e futuro marido, Lino Martins da Silva Junior, pelo
companheirismo, força e paciência durante esse período tão
intenso em minha vida.
Aos frutos eternos deste mestrado: aos amigos preciosos Eluana,
Irene, Wagner e Diego.
Ao grande amigo, minha dupla de trabalho, Floriano Tadeu Garcia,
pela compreensão diante das minhas ausências e pelo apoio para a
conclusão deste mestrado.
Aos profissionais das equipes de Saúde da Família de Vargem
Grande – Teresópolis - RJ, pela magnífica participação e
colaboração para a concretização deste estudo.
A minha orientadora, professora Ana Lúcia Abrahão, por conduzir
os meus passos e os meus pensamentos durante a construção desta
dissertação.
As professoras que constituíram a minha banca de qualificação,
pelas sugestões e contribuições para a construção deste estudo:
Prof.ª Drª Marilda Andrade - UFF/MPES, Prof.ª Drª Mônica Villela
Gouvêa – UFF, Prof.ª Drª Érika Cesar de Oliveira Naliato –
UNIFESO e Prof.ª Drª Nereida Santos – UFRJ.

No Meio do Caminho
No meio do caminho tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
Tinha uma pedra
No meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento
Na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do
caminho
Tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra.

Carlos Drummond de Andrade

RESUMO
O enfrentamento dos desastres naturais pelas equipes da Estratégia de Saúde da
Família é o objeto deste estudo. Três questões nortearam o estudo: de que forma a
Educação Permanente em Saúde (EPS) pode ser utilizada pelas equipes de saúde da
família para pensarem o processo de trabalho a fim de proporem estratégias de
enfrentamento em situações de desastre natural; como sensibilizar e mobilizar as
equipes de saúde da família a proporem formas de enfrentamento dos desastres naturais
através da EPS; e quais estratégias metodológicas permitem compreender de que forma
as equipes de saúde da família podem enfrentar esses eventos. O estudo teve como
objetivo geral utilizar a potência do espaço de EPS, através de uma oficina de fotos,
para conhecer de que forma os membros das equipes de saúde da família enfrentam os
desastres naturais; e como objetivo específico, analisar a influência da EPS como
dispositivo na construção de estratégias de enfrentamento dos desastres naturais pelas
equipes de saúde da família. Após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa do
Hospital Universitário Antônio Pedro e autorização da secretaria de saúde do município
de Teresópolis – RJ, foi realizada uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa
do tipo pesquisa-ação. Também foram adotados recursos metodológicos preconizados
pela Clínica da Atividade e a perspectiva da intervenção fotográfica. Os dados foram
coletados a partir de duas oficinas de fotos, sendo utilizada também a observação
participante durante todas as etapas da pesquisa. Os participantes foram os profissionais
integrantes de duas equipes de saúde da família que atuaram em épocas distintas na
mesma Unidade, localizada em Vargem Grande, área rural do município, a qual sofreu
inundações no ano de 2012. Com o desenvolvimento das oficinas de fotos, e com o
constante e intenso movimento da EPS, as propostas para o enfrentamento dos desastres
naturais foram surgindo, e agrupadas em quatro subcategorias determinadas pelo
estudo: a necessidade de parcerias com diversos serviços e setores, incluindo a
comunidade, para que seja feito um planejamento; a adoção de medidas preventivas; a
necessidade de liderança, tanto para organizar as funções da equipe de saúde, quanto
para orientar a comunidade; e recursos teóricos e técnicos para os profissionais, a fim de
torná-los mais preparados para a ação. Muitas dificuldades, empecilhos e entraves para
este enfrentamento foram apontados e algumas facilidades citadas. A EPS neste estudo
demonstrou grande potência e influência como dispositivo indutor da construção de
estratégias de enfrentamento dos desastres naturais, pois instigou, permitiu e facilitou a
expressão dos sujeitos, fazendo com que os mesmos refletissem sobre as próprias
práticas e propusessem novas formas de trabalho indo de encontro com as premissas e
objetivos da PNEPS. O recurso metodológico da oficina de fotos permitiu potencializar
o propósito da EPS desencadeando mecanismos para a produção de subjetividades,
auto-análise, autogestão, implicação, pensamento e afetividade – experimentação. Mais
do que os resultados deste estudo, esses espaços foram capazes de devolver, reacender,
ou fazer surgir, o poder de agir desses trabalhadores que se viam como excluídos de
uma situação ao qual estão completamente imersos e implicados.
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