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R E S U MO

Esta·monografia apresenta alguns conceitos de Saúde, Saúde
PÚblica, Educação e Educação em Saúde Pública, bem como relata o histórico da Educação em Saúde PÚblica desde suas origens at~ a ~poca atual, seus objetivos e princípios, e a
formação e funções do Educador de Saúde Pública.
Descreve tamb~m a situação do Departamento de Educação
em
Saúde PÚblica do Ministério da Saúde de Costa Rica no
ano
de 1977, e faz sua análise crítica. Propõe modificações para torná-lo mais eficiente, dQ pont~ de vista de sua estrutura, organização, pessoal e programas.

iii

S

lJ

MMA R Y

This paper discusses concepts of Health, Public Health,
Education and Public Health Education, as well as the history
of Public Health Education throughout the world. its objectives
and principies, and the preparation and functions of the
Health Education specialist.
It also describes the situation of the Department of Public
Health Education of the Ministry of Public Health in Costa
Rica, analysing it crit1cally. Besides, it proposes changes
to make the Department more efficient from the point
of
view of its struc~ure, organization, personnel and programs.
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Costa Rica e um pa1s que esta em processo revolucionirio no campo da Safide Pfiblica, ji que possue autoridades de Safide que estão interessadas em qu~ se cumpra a D~
claração Universal dos Direitos Humanos, que considera a Saú
de como um Direito Universal, sem distinção de raça, religião, ideologia polftica ou condição econ6mica ou social(*~
Possue também pessoal de Saúde que, com base nos
indicadores de Saúde da Nação, elabora programas de saúde
adaptados às necessidades da população e se preocupa em dar
cobertura nacional a estes programas.
...
Considerando que a Educação em Saúde ~Úbllca e
de extrema importância para a Programação, Execução, Supervi
são, Coordenação, Avaliação e Investigação de todo programa
de Saúde, fui incentivado a oferecer uma pequena contribuição a Costa Rica, na irea da Educação em Saúde PÚblica, esperando com isto que a área seja mais reconhecida em nosso
meio e que os programas de ,saúde sejam ainda mais efetivos.
Este trabalho tem por objetivo fazer a anilise
crftica da ~ituação do Departamento de Educação e~ Saúde PQ
blica do Ministério da Saúde de Costa Rica, ã luz dos conhe
cimen~os atuais, e propor mudanças, se cabfveis.

(*) Salud Mundial.
Derechos Humanos, Salud para todos. No
viembre 1973. p.3-ll.
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Educação em Saúde PÚblica

1.

Conceituação

Para o melhor esclarecimento do termo "Educação
em Saúde PÚblica", definirei seus componentes Saúde, Saúde
PÚblica, Educação e, finalmente, Educação em Saúde
PÚblica
como um todo. Cada termo será focalizado do ponto de vista
de vários autores, para se perceber melhor sua conotação,
bem como a variação de conceitos no espaço e no tempo.
Antigamente acreditava-se que Saúde era equiv~
lente a ausência de doença. Já em 1946 a ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DA SAODE (O.M.S.) afirmava que "Saúde é o estado de completo bem estar ffsico, mental e social e não meramente a ausência de doença" (S 3 ).
Em 1960 ROGERsC 43 ) concebeu a Saúde como uma es
cala ou espectro dividido em 4 estágios:
a.

Um estado 6timo de saúde, que é nosso objetivo ig
dividual e comunitário, embora raramente alcançado;

b.

Um estado de saúde sub-6timo ou de doença
ente;

c.

Um estado de doença ou limitação declarada;

d.

Um estado de doença muito séria ou de aproximação
de morte.

incipi~

Segundo esse mesmo autor, esta divisão essencial
para se poder estudar o ass~nto é apenas uma tentativa para
exemplificar o termo saúde, pois na verdade, saúde e
um
"continuum" e não existem nela linhas naturais de demarcaçao.
Em 1970 JOHNS, SUTTON & WEBSTER(l 9 )conceituavam
saúde como "a qualidade resultante do funcionamento total do.
·indivfduo no seu meio, que o habilita a alcançar uma
vida
pessoalmente satisfat6ria e socialmente Útil". -
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Em 1972, no documento "Programas de Saúde para
o Sistema de Ensino no Brasil (Sl), saúde é considerada corno "urna qualidade de vida a que o homem aspira e que resu,!
ta d~ realizaç5o rnixima do seu patrim5nio gen6tico em inte
raçao com o meio c através de ações inteligentes".
Apesar de terem os conceitos anteriores diferen
tes enfoques, podemos perceber em todos eles urna preocupaçao em comum para promover a felicidade dos indivíduos, com
a qual chegamos ao valor real da Saúde.
Encontramos então que saúde é um processo dinâmico, em que mais importante não sao os conhecimentos que
as pessoas têm, mas a aplicação desses. Portanto, a saúde
depende da maneira de pensar: sentir e agir, dos
indivíduos ou em outras palavras, saúde depende da conduta do in
divíduo.
Podemos compreender agora a enorme importância
que tem mudar conhecimentos, atitudes e priticas erradas dos
indivíduos com respeito i saúde. Esta nao ~ uma tarefa ficil nem dela devem-se encarregar apenas o especialista de
Saúde Publica. b preciso que a equipe de saúde seja trein~
da para que trabalhando com objetivos em comum, se converta também em agentes de mudança.
Saúde PÚblica tem várias definições que dependem da fase evolutiva em que se encontrava o pais do autor
na época em que ele elaborou suas idéias.
Em 19 2O, nos Es ta dos Unidos da América do Norte ,
Charles-Edward Amory Winslow, citado por HANLON( 16 ~ profis
sional que iniciou sua carr~ira como bacteriologista, e co~
siderado, tempos depoi~. internacionalmente, como o fil6so
fo da Saúde PÚblica de sua ge~ação, elaborou uma definição
até hoje citada:
"Saúde PÚblica é a ciência e a arte de prevenir as doenças,
prolongar a vida e estimular .a saúde e a eficiência por meio
da organização da comunidade, para
a - o saneamento do meio ambiente;
b - o controle das doenças transmissíveis;
c - a educação do indivíduo nos princípios de higiene
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pessoal;
d - organização dos serviços m~dicos e de enfermagem,
para o diagn6sticu precoce e tratamento preventivo das doenças, e
e- o desenvolvimento da maquinaria social, de modo a
assegurar a todo indivíduo um padrão de vida adequado para a manutenção de sua saúde;
organizados todos estes benefícios de tal forma,
que permitam a todo cidadão gozar de seu direito inato
de
saúde e longevidade".
Em 1947, a Organização Mundial da Saúde, introduzindo o conceito de bem estar social como imprescindível
para a manutenção da saúde, oficializou as id~ias deWinslow.
A Assembl~ia de Delegados da Associação M~dica
Americana, citada por HANLON(l 6 ), em 1948 definiu Saúde PÚ
blica como:
"a arte e a ciência de manter, proteger, melhorar
a saúde das pessoas mediante os esforços organizados da comunidade incluindo os acordos pelos quais a comunidade oferece serviços médicos a grupos especiais de pessoas, e preo
cupa-se com a promoção e controle das doenças das pessoas c~
ja hospitalização é necessária para proteger a comunidade e
aos que nao têm meios para serem atendidos medicamente".
SMILLIE( 46 ), em 1955, definiu Saúde PÚblica como sendo "aquela responsabilidade que descansa sobre a comu
nidade, para a proteção da vida e a promoção da saúde de sua
gente".

MASCARENHAsC 32 ~ em 1964, afirmava que "Saúde PQ
blica é a ciência que tem por objetivo a promoção, a proteção, a recuperação da saúde c a reabilitação m~dico-social,
através de medidas de alcance coletivo e de motivação da p~
pulação".
Considerando as definiç6es anteriores, podemos
dizer que para a Saúde PÚblica funcionar de forma efetiva,
deve ser contínua considerando sempre os aspectos
físico,
psicolÓgico e social do indivíduo.

7

Além disso de acordo com MASCARENHAS & PIOVESSAN(33), não pode ser considerada como um ramo da Medicina,
nem análoga à Medicina Preventiva, embora tenham objetivos
em comum como, por exemplo, a promoçao c restauração de saú
de e a prcvcnçao c trat3mcnto Ja doença.
A Saúde PÚblica é mais ampla em
conhecimentos
que a Medicina, já que integra num só corpo os conhecimentos
derivados da Educação, Enfermagem, Engenharia, Odontologia,
Veterinária, Nutrição, Ciências Sociais, Administração, Estatística, Medicina e outros.
Em atividades , a Saúde PÚb 1 ica tem um enfoque co
letivo do indivíduo. A Medicina, por sua vez, visa ao indivíduo como unidade física, tendo desta maneira uma abordagem individual ou, no máximo, familiar.
Outro elemento constituinte do termo "Educação
~
(18")
em Saúde PÚblica" e Educação. Segundo HUBERT
, . a palavra
existe desde tempos remotos; não é encontrada na lÍngua frag
cesa antes de 1527, segundo o Dicionário Geral de Hatzfeld,
Darmesteter e Thomas. Está em todos os léxicos a partir de
1549, mas ainda, não aparece com frequência nos textos.· O
mesmo autor diz que, etimológicamente, o termo Educação se
originou do latim. "Educerc ou educatio',' significa formar ou
tirar para fora. Esta lÍngua segundo ele, "empregava a pal~
vra ·tanto para o cultivo das plantas, como para o
cuidado
dos animais, nutrição e a instrução dos seres humanos".
Existe um nGmero muito grand0 de

definiç6es de

educação:
Para DEWEY(l 4 ) "Educação é o resultado de uma interação, através da experiência do organismo com o meio ambiente". E ainda "Não é preparação, nem conformidade, é vida, e viver é desenvolver-se, é crescer. Vida e crescimento,
nao estão subordinados a nenhuma outra finalidade,
salvo
mais vida e mais crescimento".
THORNDIKE & GATES( 4 S) definem a Educação como:
"Ciência e arte que trata, igualmente, da compreensão, controle e realização de mudanças que promovem o bem estar geral". Eles expõem também que: "Nenhuma ciência requer maior
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arnp li tude de informações; nenhuma ciência ocupa posição mais
favorável para contribuir ao bem estar humano do que a Educação".
L/\RROYO e colaboradores( 24 ) dizem: "A Educação e

..

um fato inscparivel da·vida humana; ~ parte do ser humano,
~urna de suas essenciais funções, ou para se falar corno ter
mo filosófico, ~uma categoria da existência real do homem.
A· vida humana, de certo, ~alguma coisa. em contínuo processo: um fazer-se a si mesma".
HUBERT(lS) a define corno "o conjunto das açoes e
das influências exercidas voluntariamente por um ser h~rnano
sobre outro~ em princípio, por um adulto sobre um jovem, e
orientidos a um objetivo que consiste na formação
juvenil
·de disposições correspondentes aos fins para os quais está
destinado, urna vez que chegue i sua maturidade.
Al~rn

destas definições, existem muitas
outras
feitas por personagens importantes como por exemplo, o filé
safo Kant, o psicólogo Henry Joly, o sociÓlogo DurkheirnKers
chensteiner e Aldous Huxley.
Podemos perceber-que todas estas definições têm
pelo menos algumas características, comuns, como
menciona
HUBERT(lS) "Todas limitam a educação i esp~cie humana, con;..
sideram que consiste em uma ação exercida por um ser sobre
outro, mais particularmente por um adulto sobre um jovem e,
de um modo mais geral, por uma geração chegada i maturidade
sobre a geraçao seguinte.
Tamb~m

concordam em reconhecer que a
se orienta para um objetivo".

Educação

Podemos dizer, então, que a Educação; um
cesso contínuo, dinâmico, que tem existido e existirá
pre que haja vida no homem.

pro~

sem-

Agora podemos passar a definir o termo integrado de "Educação em Saúde Pública".
No ano de 1959, DERRYBERRY(ll) oferece na
12!
Assernbl~ia Mundial da Sa~de, a seguinte definição:
"A Educlção em Sa~de abrange a soma de todas aquelas experiências de um indivíduo que modificam seu comportamentocom
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respeito i saGde e os processos e esforços para
tas modificações".

produzi~

es

Em 1969 um grupo de cientistas da ' OMS ( 3 S) dão
dois significados ã Educação em SaGde PGblica: em seu senti
do mais amplo "aplica-se a todos os acontecimentos da vida
.de um in di vi duo, um grupo ou uma cole ti v idade que influem em
crenças, atitudes e comportamento no que diz respeito à saG
de e compreende também medidas e a ti v idades destinadas a pr~
duzir as mudanças necessárias para alcançar uma sáude Ótima".
Em um sentido mais restrito, "entende-se por Educação em SaGde as atividades planejadas ou
sistemáticas
que favorecem e provocam experiências em momentos, formas e
situações que induzem a adquirir conhecimentos e adotar as
atividades e o comportamento mais conveniente para a saGde
de um indivíduo, um grupo ou uma coletividade".
Marcondes(ZS)em 1974, define Educaçãc em Saúde
PÚblica corno "o processo essencialmente ativo que envolvem!:!,
danças no modo de pensar, sentir e agir dos indivíduos, visando ã obtenção da saúde, como definida pela OMS. t, portanto, o processo pelo qual os indivíduos mudam ou adquirem
conhecimentos, atitudes e comportamentos conducentes a sau
de".
No mesmo ano, MARCONDES & SOSSAI( 3 D) apresentam
~

~

a seguinte definição de Educação em Saúde PÚblica: "o processo pelo qual os indivíduos mudam ou adquirem conhecimentos, atitudes e comportamentos conducentes à saGde".
Analisando as definições anteriores, podemos fo.r.
mular nossa própria definição de Educação em Saúde PGblica
da seguinte maneira: "Processo de aquisição, mudanças- ou r e
forças de conhecimentos, atitudes, crenças e práticas de in
divíduos, grupos e comunidades conducentes a Saúde".
~

Tomando em consideração estas definições, facil
mente percebe-se que o termo "Educação em Saúde PÚblica" é
: recente, já _que em anos passados era conhecida como Educa·ção Sanitária termo este que se associa com Educação em Higiene. Depois passou ~ chamar-se Educação em Saúde que se
refere à Educação para a Saúde individual.
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Atualmente foi adotada a expressão "Educação em
Saúde PÚblica",visto que se trata de educação aplicada
ao
campo da Saúde Pública.

2.

Hist6rico~da

Educação em Saúde PÚblica

Se tornarmos em consideração que a "Educação em
Saúde PÚblica" está intimamente ligada à Saúde PÚblica, pode
mos buscar as origens da Educação em Saúde Pública propriamente dita. nas da Saúde PÚblica.
Segundo ROSENC 44 ), desde a origem do homem a hi
giene e a limpeza estiveram ligadas a ele. Por muito tempo
ambas permaneceram relacionadas à religião; a prova disto é
o fato de que a pureza era elemento indispensável aos homens
para se apresentarem frente a seus deuses.
O povo grego foi o primeiro a desconfiar destas
crenças e então iniciaram a investigação das causas das doen
ças.
Na cultura dos hebreus encontramos vestígios de
Educação em Saúde PÚblica através do Deuteronômio 23, V.lO
-13( 13 ), (referência bÍblica sobre pureza e rituais de limpeza)~

Outro vestígio de Educação em Saúde PÚblica
é
encontrado entre os lsraelistas no Levítico
15, v~ 2-13,
26
19-28 ( ), onde aparece uma referência bÍblica s·obre gonorréia e cuidados higiênicos durante a menstruação, respectivamente.
O Novo Testamento ao contrário do Antigo, enfoca nao o bem-estar fÍsico, mas o bem-estar social e emocional, baseado na filosofia de Jesus Cristo.
Os gregos preocupavam-se muito com o sistema de
abasteciment; de água potável, assim como com a disposição
do lixo e o sistema de drenagem de esgotos. Por outro lado,
preocupavam-se também com a saúde de seu corpo e para isso
cultivavam o atletismo .. Sua medicina foi mais preventiva que
curativa; davam grande importância aos assuntos de higiene
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para a preservação da· saGde. Na sua literatura midica i eYi
dente a preocupação com a saGde da classe superior minoriti
ria, ou seja, a dos aristocratas, e quase nada com a saGde
dos trabalhadores.
Por outro lado,os Romanos apresentaram
grande
preocupação com o abastecimento de água. Foram engenheiros,
administradores e construtores excelentes, superando os gr~
gos nesse campo. Seus costumes eram ricos no que se refere
à higiene pessoal. Tiveram como herança dos gregos o conh~
cimento de recursos para promoção da saGde e o
tratamento
de doenças, os quais constituíam elementos integrantes
da
educação do cidadão e do oficial romanos.
Segundo ROSENC 44 l, na Idade Midia per!odo
compreendendomais ou menos 1.000 anos, prevalece de novo
nos
povos antigos o conceito de doenças ligadas ao sobrenatural,
conceito esse mantido tanto entre pagãos como entre os cris
tãos ..
Ocorreu uma desintegração da Saúde PÚblica, como
organização e como prática, em consequ~ncia de alguns acontecimentos pol!ticos como, por exemplo, as cont!nuas invasões dos bárbaros.
Algumas atividades de ~aGde sao observadas
nos
mosteiros, como abastecimento de água potável, destino adequ~do de
dejetos humanos, ventilação adequada nos dormit5rios. Estas ações passaram a ter influ6ncia sobre outras
comunidades da ipoca.
Neste per!odo aparecem os famosos regimes,
que
marcam os primeiros enfoques de Educação em SaGde PGblica ,
escritos em versos de _fácil memorização, tratando sobre higiene pessoal, especificamente alimentação, habitação e cor
po humano.
O mais famoso regime primitivo foi o
"Regimem
Sanitatis Salernitanum", o qual ~em sua origem nos séculos
XII ou XIII e foi reeditado pelo menos 240 vezes, ati o século XIX, e traduzido para muitas l!nguas europ~ias.
Este
documento oferecia conselhos sobre prevenção da obesidade ,
das moléstias cardio-vasculares e promoção da saGde mental.
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· g interessante, comentar aqui, como no

século.
XII ou XIII ji existia a preocupação por estas doenças que
atualmente ocupam lugar elevado na escala de morbidade dos
diferentes países do mundo.
Aparece no século XVI I I um trabalho educativo mui
to valioso, o do capitão Cook. Ele fez uma viagem de navio.
ao redor do mundo. sem perder nenhum homem, o que no seu te!!
po era praticamente imposssível. Conseguiu isto introduzindo medidas a bordo, tais como: fornalha acesa parasecar~ro~
pas e aquecer os homens após a lavagem dos conveses, ventilação dos conveses inferiores, fornecimento de comida fres-·
ca, incluindo verduras e frutas como medida preventiva
do
escorbuto, e racionalização do período de trabalho. Portanto, teve que fazer todo um trabalho educativo com seus companheiros de viagem.
Entremos a seguir na época da Renascença, a qual,
.segundo ROSENC 44 )., é significativa para o campo da Saúde PQ
blica, pois foi ela verdadeiramente impulsionada nesse pe-.
r!odo~. Inicialmente, é William Petty, médico, que luta pela
importância de se coletarem dados sobre nível de escolaridade e doenças da população, mas é a seu amigo John Grant
que se atribui
a primeira grande contribuição a este campo,
(
através do livro "Natural and Poli ti cal observa tios upon the
Bills of mortality", em 1662.
Nessa época eram encontrados problemas de saúde
em·grande número nos centros urbanos como, por exemplo:
a
limpeza das ruas, a disposição final do lixo, o problema de
esgotos e do abastecimento de água e doenças epidêmicas.
O período compreendido entre o início do século
XVI e a metade do século XVIII (1500-1750) constitui um pe-·
ríodo de transição. Além de ser uma época de problemas
de
·saúde, foi também de novos conhecimentos; deixando pronto o
caminho·para uma nova era.
Passemos i Idade Moderna e contemporânea (17501830) em que segundo ROSEN ( 44 ) , emb.ora tenha sido uma época
de revol~ç5es e restauraç5es, politicamente confusa, tendo
como exemplo as grandes revoluções políticas na França e Am!
rica, foi também um período de mudança, a qual era aceita co
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mo algo inevitável. Nessa situação surgiram as novas idéias
que revolucionaram a Saúde PÚblica no século XIX. Neste período Jenner descobre a vacina anti-variÓlica e os trabalhos de Pasteur e Kock são conhecidos.
Com a Revolução Industrial na Inglaterra temos
4ue, enquanto de um lado floresciam as indústrias, de outro
decaía e deteriorava~se a saúde dos trabalhadores. Esta situação deu origem ao Movimento de Reforma Sanitária, no século· XIX, o qual visava desperta r na comunidade a preocupação pela saúde de seus membros. Esta reforma começou na Inglaterra, uma vez que foi lá que se .iniciou a Revolução Industrial. Um~ análise histórica desse período revela que a
França, a Alemanha e os Estados Unidos da América do Norte
viveram os mesmos problemas que a Inglaterra, para os quais
buscaram soluções semelhantes.
No período entre o final do século XVIII e início do século XIX, a Educação em Saúde PÚblica só era compreendida como divulgação de conhecimentos sobre saúde, através de publicações variadas, como livros, almanaques, fo
lhetos e periódicos. Como exemplo podemos citar: " Avis au
peuple sur sa sarité ", de S.A. Tissot, editado em 1762 que
teve em apenas 6 anos 10 edições publicadas, somente na Fran
ça.
Nos Estados Unidos aparecem vários periódicos
publicados no século XIX com o objetivo de divulgar Educação em Saúde PÚblica. O primeiro dêles foi o "Medica! and
Agricultura! Register'', que tratava de higiene pessoal e as
~untos referentes i agricultura. Em 1830 um grupo de
médicos iniciou, dentre outras, a publicação do" Journal
of
Health ", que abordava o tema higiene pessoal.
O período compree~dido entre 1830-1875 6 o que
44
ROSENC ) denominou de "Período Industrialismo e Movimento
Sanitário".
Segundo BICUD0( 7 ), "A idéia de que para se prevenir as doenças e promover a saúde é necessirio combater a
ignorância, caracterizou um período com início no século pa~
sado, o qual fazia acreditar ser a "Educação em Saúde PÚbli
ca" a base dos Programas de Saúde, constituindo um início in
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dispensivel para obtenção de ~xito dos

ditos programas'~

E MARCONDES(Zg) acrescenta: "do século XIX para.
ca a evblução da Educação em Safide P~blica tornou feição diferente nos diferentes países, exigindo uma anilise por pa!
tcs".
Nos Estados Unidos da América, segundo MARCONDE~ 2 9)
com o impulso dado na metade do século XIX aos programas de
higiene materno-infantil, safide escolar, controle da tuberculose e outros, os Órgãos oficiais de sa~de viram-se envol
vidos em programas educativos de sa~de.
Os departamentos de sa~de, criados nessa época~
divulgavam inforrnaç6es sobre safide através da ·distribuição
de impressos. Desenvolvia-se educação em matéria de safide,
principalmente nas escolas. Em 1850 foram publicadas as recomendaç6es do "Report of the Sanitary Commission of Massa~hussetts'', elaborado por Lemuel Shattuck, que trata de edu
cação de crianças e adultos. Também o Relatório Anual do D!
partamento E$tadual de Educação de Massachussetts, referente a 1842, foi devotado quase inteiramente à importância da
instrução sobre safide nas escolas. Em 1880, realizavam instrução aos alunos sobre os efeitos do ilcool e narcóticos ;
para isto tornou-se obrigatório o ensino da fisiologia e hi
giene.
Na época compreendida entre os anos de 1880-1890,
os educadores mostravam interesse em estudar.a ~riança, ~orn.
o objetivo de conhecer as necessidades do escolar. Programas
de merenda escolar, educação para prevenção de acidentes e
programas de higiene mental, que começaram a ser desenvolvi
dos, deram grande impulso à Educação em Saúde.
No inÍcio do século XX começaram a apareceragê~
cias voluntirias de saúde, as quais se preocuparam pela di
vulgação de conhecimentos sobre saúde, superando logo o tra
balho dos Órgãos oficiais.
Realizaram-se em seguida exposiç6es onde mostra
vam pulrn6es ~e tuberculosos conservados em formo!, fotografias de habitaç6es anti-higi~nicas e promíscuas e, outros. f!
tos chocantes. Procuravam interessar, impressionar e conve_!!
cer o p~blico e certamente o conseguiram.
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Nessa época iniciou-se uma campanha contra a t~
berculose através de notas nos jornais, folhetos, palestras
e projeções.
Em 1914, o Departãmento de Sa~de de Nova
York
criou o primeiro Órgão de educação. A este Departamento outros se seguiram. Departamentos de sa~de de outros estados
começaram a publicar boletins sobre saúde, para distribuição ao p~blico. Em 1929 já cinquenta e dois departamentos:m!!
nicipais e trinta e cinco estaduais, ocupavam-se com essas
publicações.
Em 1918 foi criada a Child Health Organization
of America, que trabalhava principalmente nas escolas, e seu
interesse básico eram as crianças. A direção da Organização
esteve a cargo do pediatra L. Emmet Holt e
da enfermeira
Sally.Lucas Jean. Teve esta Organização uma influência not~
ria no desenvolvimento de uma filosofia de Educação em Saúde na·Escola.
Aquele enfoque deliberadamente ·chocante, utilizado nas exposições sobre tuberculose, foi substituído pela
mensagem de sa~de transmitida com alegria e bom humor.
Em 1919 foi proposto e aprovado o termo "health
education", em uma das reuniões da Child Health Organization •.
Este termo substituiu a palavra higiene.
Em 1921 utilizou-se ·o rádio para palestras sobre sa~de. Os museus de saúde começaram a se tornar populares, inspirados na experiência européia.

S importante mencionar como nessa época começam
a reconhecer a Educação em Saúde como um campo especial de
aplicação em Sa~de PÚblica. A prova disto é o número de fÚ~
cionários de profissões afins (enfermagem, medicina, ensino
e propaganda) que foram admitidos pelos 5rgãos de Saúde PÚblica para se ocuparem de atividades de Educação em
Saúde
PÚblica. O número destes profissionais foi crescendo e
no
ano de 1922 formaram uma secção especializada na
American
Public Health Association. Embora nenhum deles tivesse rec~
bido treinamento especial para esse trabalho, foram verdadeiros pioneiros em Educação em Saúde P~blica.
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Em 1937 o governo americano criou uma secçao es
pecializada no U.S. Public Health Service, demonstrando com
isto a importância da "Educação em Saúde PÚblica".
Em 1921 foi oferecido pela primeira vez, trein!
mente acad5mico para a formação de Educadores de Saúde Pública, implantado pelo Massachussetts Institute of Technolo
gy, sob a orientação de Clair E. Turner.
Por outro lado, iniciou-se a preparação profissional de Educadores de Saúde Escolar pelo Teacher's College da Universidade de Columbia, com Thomas D. Wood.
~

em 1943 que começa a formação do Educador de
PÚblica,
Saúde PÚblita específicamente em Escolas de Saúde
baseada nas qualificações profissionais estabelecidas pela
American Public Health Association.
Em 1951 criou-se a Society of Public Health Edu
cators (SOPHE), em virtude do número cada vez maior de Educadores de Saúde PÚblica e iniciou-se o reconhecimento
de
que as informações sobre saúde só tinham valor se levassem
implÍcita a mudança do comportamento das pessoas. Os educadores aprenderam tamb~rn que toda comunidade tem características e necessidades próprias, as quais devem ser consider!
das nos planejamento dos programas de saúde, ou seja, deve
envolver a população para participar da solução de seus pr~
blemás.
Surgem, então, os movimentos pioneiros de organização da comunidade, onde se destaca o trabalho realizado
sob a direção de Lucy S. Morgan, no ano de 1938 em Hartfor~
Connecticut. Estes movimentos tinham como objetivo, levar a
comunidade inteira a fazer um levantamento de seus problemas, estudá-los e agir de maneira adequada para a sua soluçao.
Com o desenvolvimento das Ci~ncias Sociais,& r!
conhecido nos Estados Unidos que a Educação em Saúde PÚblica trata basicamente da mudança no comportamento humano no
a
que diz respeito ã saúde, visando sua melhoria e ainda
promoção do indivíduo e da comunidade.

..

Passou~se

também do processo negativo ao posit!
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vo. O primeiro forçando os indivíduos a agirem.em benefício
de sua saúde como, por exemplo, o que fazia a "Polfcia Sani
tãria", que dava ênfase à aplicação das leis relativas
ã
saúde, particularmente às relacionadas com saneamentoe. doen
ças transmissíveis; o segundo, educando os indivíduos para
que eles assumissem responsabilidade pela sua saúde pessoal,
da sua família e da comunidade.
Os mitodos positivos de Educaçio em Saúde PÚbl!
ca aplicados conseguem os mesmos objetivos que quando se fo!
çava os indivíduos, e melhor ainda, pois são alcançados em
carater permanente.
Por outro lado, segundo Viborel citado por MARCONDES(zg)na França a Educaçio em Saúde Pública tomou impu!
so de_pois de Pas teu r.
Segundo MARCONDES(zg), foram feitas
campanhas
educativas-com o propósito de sacudir a indiferença predorn!
nante nesse país com relação às doenças que afetavam a pop~
láçio e aceitas nessa época como inevitáveis. Estas campanhas foram promovidas por agências voluntárias de saúde como: Alliance d'Hygi~ne Sociale, Ligue Centre la
Mortalité
Infantile e Societi de Preservation Centre la Tuberculose.
Durante a Primeira Guerra Mundial, em 1916,Leon
Bourgeois fundou o Comité Central d'Assistence aux Militaires Tuberculeux. Este Comité teve orientação para a Educação em Saúde PÚblica. Em 1917 esse trabalho educativo
foi
intensificado com a instalação, na França, da Missão Rockefeller. Com fundos dessa missão, no ano de 1919 foi fundado
o Corniti National de Défense la Tuberculose, que
desempenhou um papel valioso para a Educação em Saúde Pública.
...

Como os Estados Unidos, a França considerava a
Educação em Saúde PÚblica, nessa epoca como agente eficaz de
medicina preventiva. Além disso, foram os iniciadores da lu
ta anti-tuberculosa.
A Educação em Saúde Pública em 1925 foi reconhe
cida oficialmente na França com a criação do Office National d'Hygi~ne Sociale. Este órgão criou, em 1927, os prime!
ros centros regionais de propaganda, que atualmente constituem urna rede de centros distribuídos por todo o país. Embo ·
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ra este 6rgão tenha sido extinto em 1935, deixou a base para fundação do Centre National de l'Education Sanitaire, Df
mographique et Sociale em 1944, no Ministério da Saúde PÚblica. ~ste Centro assessorado, pela Comission d' Education
Sanitaire du Conseii Perm~nent d' Hygi~ne Sociale e a Asse!
blee des Directeurs de Centres, adquiriu a responsabilidade
pelos programas de Educação em Saúde PÚblica a nível nacional e pela produção e distribuição de impressos, cartazes,
filmeé e materiais para exposições.
Tempos depois, em 1951, por iniciativa do gove!
no francis, foi fundada a Union Internationa1e pour l'Educa
tion Sanitaire Popu1aire, cujo objetivo principal é ajudar
a promoção e o desenvolvimento da Educação em Saúde Pública
em todo o mundo, através, principalmente, da criação de Comités ·ou Sociedades Nacionais.
Em 1952, criou-se o Comité Nacional Francis, o
qual· tem servido de 6rgão estimulador e coordenador das ati
vid~des.de Educação em Saúde PÚblica em todo o país.
Não existe na França o especialista em Educação
.de Saúde PÚblica, embora Lucien Viborel quando Diret~r
do
Centre.National de 1' Education Sanitaire, Demographique et
··Sociaie, tenha lutado pela criação de um curso de Educadores de Saúde PÚblica ao sentir a necessidade da participação ~desse profissional nos serviços de saúde.
Na União Soviética, segundo HARCONDEsC 29 ), o mo
·Vimento de Educação em Saúde PÚblica iRiciou-se com a Comi!
ião Pirogoff de divulgação sanitiria, mas s6 recebeu impulso depois da revolução de 1917, sob a orientação de N.A.Semashko, primeiro Comissirio Popular de Saúde.
O Minist5rio de Saúde da União Soviética é res
ponsâvel·pelo planejamento, execução e supervisão das ativi
dade;·de educação em saúde em todo o país. O Instituto Central de Pesquisa Científica em Educação em Saúde, sediado em
Moscou, assesora técnicamente o Ministério. Este Instituto
é a unidade responsivel por todos os aspectos técnicos
do
trabalho de Educação em Saúde PÚblica desenvolvido na RÚssia.
·Neste Instituto também são preparados os especialistas
.em
Educação em Saúde PÚblica, os quais são médicos e paramédi-
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cos treinados nessa área. Tem este Instituto funções normativas; concentra seu trabalho no desenvolvimento de princípios científicos de Educação em Saúde PÚblica e na melhoria
dos padr5es de Educação em saade PGblica. O corpo executivo
é formado pelos Órgãos de saúde, espccinlmente os Centros de
Educação em Saúde (sendo que o primeiro foi aberto em 1920),
e por outras organizações e grupos oficiais ou voluntários
que constituem uma rede de unidades especializadas em Bduc!
ção em Saúde Pública, que operam a nível municipal, regional, territorial e federal, empregando métodos e técnicas de
propaganda as mais eficientes possíveis, como exposições,de
monstrações, projeç5es de filmes, programas de rádio e tel!
visão, material impresso, palestras realizadas em clubes de
trabalhadores, casas e palácios de cultura e parques de des
canso.
Nas zonas onde não há Centros de Educnção em Saú
de, o trabalho é realizado pelas estaç5es epidemiolÓgica-S!
nitârias.
Na Rússia, todo o pessoal que trabalha em saúde tem como obrigação e responsabilidade fazer Educação em
Saúde Pública; para isso é proporcionado treinamento adequ!
do a todo esse pessoal.
No Brasil, segundo MARCONDEsC 29 ), a preocupação
transmissão de conhecimentos data de 1894 com o decreto 1647. Este atribuía ao Chefe do Instituto Sanitário Fed!
ral a formulação de conselhos higiênicos ao povo, para isso
empregando os meios idSneos de propaganda.

pel~

Em 1889, a Diretoria Geral de Saúde Pública dis
tribuia às populaç5es impressos sobre etiologia e prevenção
da febre tifóide, peste, tuberculose e outras doenças presentes nessa época. Ao mesmo tempo, o Instituto de Higiene,
sob a direção do professor da Cadeira de Higiene da Faculd!
de Nacional de Medicina, dava instrução higiênica aos professores das Escolas Primirias e aos alunos da Escola Normal para transmitir noç5os de higiene pessoal e da habitação ã população.
Nessa época eram muito populares no país livros
de divulgação de práticas de higiene e do medicina curativa,
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como por exemplo o conhecido "Dicionário de Medicina
lar e das Sciências Accessorias", de Chernoviz.

Popu-

Em 1920 realizou-se a reorganização dos Serviços Sanitários federais c criou-se o Departamento Nacional
de Safide Pfiblica como 6rg5o do Minist6rio dn Justiça e Neg§
cios Interiores. Com isto os esforços sobre Educação em sag
de Pfiblica foram sistematizados. O Departamento Nacional de·
Safide PÚblica tinha três Diretorias, em uma delas, especifi
camente na Diretoria de Saneamento e Profilaxia Geral, fica
ram os serviços de "Propaganda dos preceitos de higiene geral e educação profiláctica das populações do interior
da
repÚblica".
Em 1921 a Inspetoria de Estatística
Demo grafoSanitária, anexa à Diretoria Geral do Departamento Nacional
de Saúde, pelo decreto 15.003, passou a constituir a Inspetoria de Demografia Sanitária, Educação e Propaganda.
Em 1923 o decreto 16.300, alterando o regulamen
·.
to do Departamento Nacional de Saúde PÚblica, atribuiu -lh~
B organização do Serviço de Propaganda e Educação Sanitária
e a orientação das atividades que deveriam ser
executadas
nos estados.
O termo "Educação Sanitária", que fora importado em 1920 dos Estados Unidos pelo professor GeraldoHorácio
de Paula Souza, então titular da Cad~ira de Higiene da Faculdade de Medicina de São Paulo e Diretor do Instituto de
Higiene anexo a essa Faculdade, aparece pela primeira v~z C.Q
mo referência específica na legislação federal. ·
Em 1930, criou-se o Ministério dos Negócios de
Educação e Saúde PÚblica, incluindo o Departamento Nacional
de Saúde PÚblica entre os Órgãos administrativos que o int~
gravam. Por força desse decreto passou o Serviço de Propaganda e Educação Sanitária a constituir a Secção de Inform~
ções, Propaganda e Educaçãô Sanitária do Departamento Naci_Q
nal de Saúde PÚblica .. No ano de 193 7, o Serviço de Propaga~
da e Educação Sanitária passa a substituir a Secção de Informações, Propaganda e Educação Sanitária da então Diretoria Nacional de Saúde e Assistência Médico-Soc~al, com o pr_Q
pós i to de promo'ver o desenvolvimento da cultura sanitária do
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povo e divulgar conhecimentos de higiene individual e de Safi
de PfiblicaA inclusive os relativos i criança.
Em 1941 fbi reorganizado o Departamento Nacional de Safide P~blica. Dentro deste Departamento figurava o
. Serviço Nacional de Educaçio Sanitiria, substituindo o Serviço d~ Propaganda e Educação Sanitária, cujo Regimento foi
·aprovado em 1942.
Nessa época fol. criado o Serviço Especial de Safi
de P~blica (SESP) , constituindo 6rgão aut6nomo dentro do Mi
nistério da Educação e Safide, subordinado ao respectivo Ministro. Este Serviço deu muita atenção i Educação em Safide
P~blica.

O SESP, ,atual Fundaçio Serviço Especial de Sa~
de P~blica, contrib~iu muito e de diferentes maneiras para
o desenvolvimento da Educação em Sa~de P~blica no Brasil co
mo por exemplo, integrando-a aos Programa·s de Sa~de Pfiblica,
treinando o pessoal em técnicas e métodos educativos e esti
mulando a formação c a utilização do Educador de Sa~de P~
blica.
No ano de 1953 a lei 1920 dividiu o Ministério
da Educação em Sa~de P~blica, sendo c~iado o Ministério da
Safide. O Serviço Nacional de Educação Sanitária permaneceu
como Órgão integrante do Departamento Nacional de Safide do
Ministério da Sa~de, não tendo seu regimento sofrido alter~
·çio. Em 1976 este Serviço passou a chamar-se Divisão Nacional de Educação em Safide Pfiblica, constituindo um 6rgio Assessor do Ministério da Safide.
Os antigos Departamento Nacional de Endemias Ru
rais, o Departamento Nacional da Criança e a Campanha de Er
radicação da Malária deram ênfase também i Educação em Safi~
de Pfiblica a nível federal. A nível estadual, o
progresso
tem sido muito lento com exceção de São Paulo, onde Geraldo
H~rácio de Paula Souza e, posteriormente, Rodolfo dos Santos Mascarenhas deram grande.impulso à Educação em Sa~de P~
blica, ·particularmente nos aspectos ligados ao treinamento de
pessoal de sa~de e afins.
Em 1924 o Brasil sentiu a necessidade de

Auxi-
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liares de Saúde PÚblica. Na ausência de enfermeiras diplom!_
·das, tiveram a idéia de se utilizar de normalistas, dandolhes cursos de Higiene e Educação em Saúde PÚblica, aprovei
·tando dessa maneira a prática pedagógica do pessoal.Criou-se
o curso.de Educa~ores Sani~5rios no antigo Instituto de Higiene de .são Paulo. Estes Educadores Sanitários foram utili
zados nos Centros de Saúde com funções poli valentes. Em 1946,
em decorrêncià da reforma universitária, candidatos portad2
res de diploma de curso secundário completo passaram também
a ter acesso ao curso.
No ano de 1958, segundo BICUDO(?), sentindo a n~
cessidade de avaliar.o treinamento oferecido a esses Educadores Sani tár.ios em termos de responsabilidades e funções no
campo, a Faculdade de Higiene e Saúde PÚblica designou uma
Comissão para realizar· seu estudo, integrada por Ruth Sando
val Marcondes e Evelyn Rahm. Os resultados publicados no ano
de 1959 revelaram que ~ Educador Sanitário parecia ser
um
funcionário polivalente, ou seja, suas funções não eram nem
de Enfermeira de Saúde PÚblica, nem de Assistente Social ou
Nutricionista e nem de Educador de Saúde PÚblica, como defi
nido pela OMS. Em 1961, o curso de Educadores Stmi tários foi
suspenso para reformulação, mas esta não chegou a se realizar, tendo em vista as reformas ocorridas em seguida na Uni
versidade de São Paulo.
Em 1947 ainda nao é formado no Brasil o Educador de Saúde PÚblica, embora tivera algumus pessoas interes
sadas no assunto, como por exemplo ,Paula Souza c Borges Viei
ra. Em 1949, Mascarenhas insiste também nu formação
dess~
profissional, sugerindo 4ue a Faculdade de Higiene e Saúde
PÚblica de São.Paulo se aparelhasse para formá-los.
No ano de 1962 Ruth Sandoval Marcondes, docente
·da Faculdade de SaÚde Pfiblica da Universidade de São Paulo,
assessorada por Lucy S. Morgan, profundamente interessada PE_
la formação do especialista em Educação em Safide Pfiblica, !
presentou um plano ao Diretor da Faculdade, propondo preparação deste profissional. Em 1970 ~ criada, pelo decreto n9
66623,
a Divisão Nacional de Educação
Sanit5ria,
como resul.
.
.
tado da transformação do Serviço Nacional de Educação Sanitária, subordinada ao Departamento Nacional de Profilaxia e
.

~

.
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Controle de Doenças da Secretaria de Safide PGblica. Tem ~or
:finalidade estabelece.r as diretrizes básicas para os Progr!_
mas de Educaç~o em Safide Pfiblica, coordenando e orient~ndo
sua apli~açio no Minist~rio da Safidei assess6rar 6rgios ~G
blicos e eniidades privadas na organizaçio c funcionam~nto
.de serviços e atividades de Educaçio em Saude Pfiblica; est~
dar e pesquisar, bem como incentivar, promover e cólaborar
no treinamento de pessoal.
Em 1974 o decreto nv 74.891 extingue o Departamento Nacional de Profilaxia e Controle de Doenças. As uni·dades que o ~ntegravam ficaram subcirdinadas diretamente
i
Secretaria de Safide Pfiblica, que pelo mesmo Decreto passa a
se 'denominar Secretaria Nacional de Saúde.
~:em

1967 que se cria o curso de Educação em Saú
de PÚblica ~ semelhança dos já existentes nos Estados Uni. dos, Chile, Porto Rico, e outros países. Contou para seu pl_!!
nejamento com vários consultores da OMS/OPS e USAID. Com i~
to concretizou-~e a id~ia que vinha amadurecendo na Faculda
··de de Safide Pfiblica, desde 1947.
A demanda de vagas desde 1967 tem.sido grande,
tendo sido graduados at~ 1977, 262 Educadores de Saúde PÚblica, vários deles procedentes do exterior,
os quais
voltaram a seus respectivos países para exercer a profissão.
Os· candidatos. para o curso sio recrutados dentfe portadores de diploma de nível superior~ recehendo pri~
ridade os graduados em educaçio e ciências do comportament~
Al~m disso, devem possuir, pelo menos, dois· anos de experiê_g
cia de traba~ho, seja no campo da educaçio ou da saúde.
·
O Curso de Educaçio em Saúde Púb 1 ica leva a obte_g.
çao de diploma de Educador de Saúde PÚblica ap6s um ano aca
demico (mais de 1000 horas). O aluno interessado em obter o
título de Mestre em Saúde PÚblica ou de Doutor em Saúde PÚblica. deve completar as exigências regulamentares da Unive~
sidade. Os. Educadores de Saúde PÚblica, graduados no Btasil
ou em outros países, ocupam cargos ou desempenham funções· em
agências de s~Úde ou afins, of~ciais ou .particulares.
At;
1977 o número de profissionais graduados ~ inadequado para
satisfazer as necessidades das agências d~ Saúde no Brasii~
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De acordo com a National Health Surv~y nos Estados Unidos,
cftad~ por BÍCUDoC 7 l, calcula-se um Educadbr de Sa~de P~bli
ca para .cada 50.000 habitantes; portanto o · Brasil
com
llO.OOO.OOQ de habitantes em 1978 precisa de 2.200 Educadores de Sa~de. PÚblica; há um déficit, portanto cerca de 1. 700
Educadores de Saúde P~blica. Se calculássemos um Educador de
Sa~de PÚblica .para cada 100.000 habitantes, o Brasil precisaria· de l.ioo Educadores de Saúde Pública, tendo então um
déficit de cerca de 800 profissionais.

3.

Objetivos da Educação em Saúde PÚblica

Existe ainda um grande número de países subdesenvolvidos, segundo MARCONDES(Z 8 ), que ainda lutam com sérios problemas de saúde ligados a doenças epidêmicas e endê
micas e baixos padrões de higiene e saneamento básico, problemas que podem ser evitados em cerca de 90% se a popula~
ção estiver preparada para melhorar a situação. Esta preparação consiste em que a população conheça, tome atitudes p~
sitivas e· pratique novas idéias e habilidades com respeito à
Saúde PÚblica.
Por outro lado, embora os países desenvolvidos
tenham quase dominado os problemas ligados à higiene e saneamento básico, como as doenças transmissíveis, apresentam
.outros tipos de doenças como por exemplo, as não .in~eccio
sas (doenças mentais,cardiovasculares, degenerativas e outras), que podem ser igualmente preveníveis com a preparação do povo.
Para promover a saúde da população e prevenir a
doença é necessária a sua cooperaçao individual e em grupo.
O pessoal de Saúde PÚblica tem encontrado· muitas barreiras para a solução dos problemas de saúde como por
exemplo, o desconhecimento dos indivíduos sobre as causas e
efeitos das doenças, bem como costl;lmes ~ p,râticas . errôneas
com o consequente aparecimento de muitos tipos diferen~es de
doença.
Buscando
a solução dess~s problemas de saúde,virioi
.
.
estudiosos têm formulado alguns objetivos de Educação
em
Saúde PÚblica.
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MARCONDES
(-Z 8 ), oferece os seguintes objetivos pa
..
ra a Educação em Safide Pfibiica no ano de 1974:

1. "Transmiti~ à população conhecfmentos sobre safide.
Z. Frizcr com que a comunidade d6 valor ~lto à safide.
3~

Estimular o uso e o desenvolvimento dos serviços

de

s a fi de.
4~

Ensinar à população a conseguir safide.

S. Estimuli-la a conseguir safide
~rios

atrav~s

.

pro-

de seus

esforços e ações".

Tempos antes, no ano de 1958 o Comité de Peritos em Formação do Pessoal de SaÚde para a Educação em Safi.
(37)
•
de popular
, dava como objetivos da Educação em Safide Pu
blica os seguintesi
1. "Fazer da safide um patrimônio apreciado pela coleti-

vidade.
2. Ajudar aos indivíduos a alcançarem competência sufi-

ciente c a realizar as tarefas

atrav~s

.

pro-

de seus

prios esforços, seja de maneira individual ou em pequenos grupos, com a finalidade de alcançar o estado
de saúde que se define na Constituição.da

Organiza-

ção Mundial da Saúde.
3. Fomentar o estabelecimento e apropriada

utilização

dos serviços de saúde".

·noC7),

No ano de 1959, Brito Bastos, citado por
formulou os seguintes objetivos:

BICU-

1. "Fazer da safide um valor aceito pela comunidade.

2. Equipar os indivíduos com conhecimentos e habilidades
que os ajudem a resolver seus pr6prios problemas

de

saúde.
3. 'Promover o desenvolvimento. dos .serviços de saúde".
·.c·.

No ano de 1977, PAVO~E( 4 Z) ~xpoe 4 objetivos da
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Educação em

Sa~de P~blica:

1. "A consciência do direito à sa~de, dentro do grau de
desenvolvimento do grupo social no qual vive o indivíduo.
2. O conhecimento sobre

sa~de.

3. O conhecimento dos serviços para a sa~de que a comunidade. possua e sua consequente utilização.
4. O conhecimento e a utilização das práticas de saúde".
Podemos observar como esses objetivos da Educaçao ~~ SaGde P~blica de diferentes autores são muito parec!
dos. Muitas outras autoridades na mat~ria tamb6m· concordam
com estes objetivos descritos em nosso trabalho, com o qual
podemos dizer que a filosofia da Educação em Sa~de PÚblica
é bastante homogênea. Além disso, todos os.seus
objetivos
perseguem o mesmo fim primordial:- que os indivíd~os, grupos e.co~unidades adquiram, reforcem ou mudam, conhecimentos, atitudes, crenças e priticas com respeito i sa~de.

4~

Princípios de Educação em

Sa~de P~blica

.Os princípios de Educação em Saúde PGblica, segundo PHILIPC 40 l, originam-se da ci~ncia ou da filosofia, e
são definidos como "leis, verdades ou bases para a vida e a
.. ação - uma lÓgica para· a prática". C01no características im·portantes, têm universalidade e independência de tempo e es
paço. Podemos afirmar que "um alto nível de prática profissional deve ser baseado em princípios sÓlidos que, por sua
vez, devem emanar de um corpo sÓlido de conh.ecimentos, tradtizindo em teoria. Esta teoria é a base da profissão e cres
ce a partir do processo científico empregado pela investig~
çao, assim como da filosofia que a norteia".
Como em qualquer outra profissão; na Educação em
Saúde PÚblica o sucesso na obtenção de mudanças compor~ameg
tais em indivíduos, grupos e c:omunidades' com respeito à saQ.
de, depende da aplicação de princípios. Segundo MARCONDES &
SOSSAI ( 3 0), "O sucesso no pr;cesso .de modificação de. com~
portamento depende fundamentalmente da correta aplicàção dé~
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ses.princfpios e nao da utilização de experi~ncias e intuiç5es p~ssoais ou de. crenças sobre o que deve ser esse processo".
Alguns Educadores de Saúde PÚblica tem enumerado princfpios para orientar a prática da profissão. Alguns
princfpios são próprios da Educação em Saúde PÚblica e outros provêm de diferentes áreas do conhecimento humano, em
especial das ci~ncias do comportamento humano: educação, ~o
municação, psicologia, sociologia, antropologia.
· Em 19 74 MARCONDES ( 2 S) , baseada na teoria da edu
cação, emit~ de·maneira resumida os seguintes princfpios bE
sicbé que devem orientar o trabalho educativo em Saúde PÚblica:
1. Iniciar o trabalho tom os problemas ou ne~essidades
sentidos, porque a aprendizagem começa com o "conhecido".

2 •. A edu.cação deve ser a ti v a. O indi vfduo precisa parti
cipar .do·processo.
3. Quanto maior a identidade entre educador e educando,
maior a eficiência do ensin~.
4 .. 0 educando .deve ser sempre considerado dentro da cul
tura em que vive.
( 40)

.

. ...

No mesmo ano PHILIP
oferece alguns pr1nc1pios usados em Educação em Saúde PÚblica, que. são. os segui~
tes:
. 1. O conhecimento da população, suas necesssidades sen~idas e interesses são imprescindfveis para selecionar métodos educativos apropriados para uma determin·ada situação.

2. A participação da população em todas as etapas do pr~
·grama-planejamento, implantação e avaliação, assegura ·seu interesse no programa.
..,

3 •. Iniciar com coisas que. as pessoas v e em· como importantes

assegura o sucesso dos programas de saúde.
~· As pess.oas aprendem de diferentes maneiras. o envol-:vimento.de um maior numero de sentidos facilita a a-

-

-.·prendi zagem.
· 5·• .- O. envol vime.nt_o· emo_cional é essencial, se mudanças reais
devem . se~ provocadas.
6. -Toda aprendizagem é -motivada; quanto mais forte o mo
t.i vo , maior . ·a chance de ação. ·.
.

-

7·. ·As mudanças envolVem conf1i~os de diferentes
_que podem ser minimizados.

gr~us.

8. Os líderes exercem" :influência na atitude e no compo_!:
·tamento de s~us c6mpares.
Mui tos outros estudiosos se referem. aos _princí.
:- Pi'os educativos de Saúde PÚblica como, por exemplo, o caso
d6s seguintes autores. que oferecem pri~cípios de apr~ndiz~
. gem (RYAN( 4 S)no ano de · igs3, ·.NYSWANDER( 3 S)em 195_6 e GiUFFI- .
_..THS (lS) em -. 1957) ~
-

No ano de . 1977 _MARCONDES -& SOSSAI ( 30 ( a partir ·.
de traba1h~s ·de difer~ntes ~utore~, PHILIP ( 40 ~ NYSWANDERC 35 ~
45 ~ - e MARCONDEsC 28 ),
RYAN(
desta_cam os seguintes princípios
.
.
', .
·bisicos ·em Educação em Saúde -Pública:
.

1. Princípios das experiinci~s ante~iores: · deve-se partir·do ~onhe~ido ~ara o destonhecido. Quando o . ed~~
cando não apresenta pré:..requisi tos . pàra cornpree,nder
certo conteúdo, a aprendizage~ - n5o _ocorre, pois nao
há- c.omunicação entre ..educador· e educando.

as

2. Princípios da Universidade: todas
pessoas,_em qu.a l ·
qtier _idade e ' de qu.lquer raça, pode~ aprender :
3. Princípio -da participação ativa: só . o indivíduo pode
modificar-se; ningu5~ o pode : fa~6r pdr el~. A participação da · populaçi~ em toda~ a~ et~pas do .programaplanejamento, implantação e a~a1iaç5o-assegura
seu
interesse no programa.
4. Princípio da motivação: · toda m_o t ivação decorre de ne
cessidades. Os indivíduos mudam seu m_o do de ngi r somente quando essa-.·mudanç'a
res-ponde .a uma
necc~sidade,
.
.. ·
..
.
'
.

.

.

.

5. Princípio da transfe.rê~cia: para que _um , a_'prentli zado
possa s -e r transferido para di ferei1tes situações. - as
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condições de· ensino devem se assemelhar e ser o mais
r~presentativas poss!veis das situ~ções de aplicação.
6. Princípio da perc~çã~: as percepções que o educando
tem ·do igentc de mudança, c que este tem do.educand~
t~m importincia fundamental no processo educativo.
7. Princfpio. do respeito- is caracter!sticas individuais:
c as indi v.íduo. apr·ende num ritmo próprio e reage
de
acordo.co• características da própria personalidade
e da cultura em que vive.·
Os mesmos a~tores MARCONDES & SOSSAI( 30), apresentam alguns outros princ!pios, de autoria diversa, que c!
tamos a seguir. A eficicia destes ji foi amplamente demonstrada, tanto no campo da educação em geral, como no campo da
Educação çm Safide Pfiblici;
1. Comportamentos· rec-ompensados (reforçados) tem
tendincia a se repetir.

maior

2. A recompensa é tanto mais eficaz quanto mais imediatamente seguir o comportamento que se deseja reforçar.
3. Em qualquer idade o indivíduo pode aprender.
4. Cada indivíduo aprende num rftimo próprio.

S. As atividades educativas precisam ser constantemente
avaliadas·.·
6~

propor objetivos que possam ser a~ingidos(do
contririo ocorre frustação e desinteresse).

Deve~se

7. Quanto maior o nG~ero de vias sensoriais
mais facilmente ocorre a aprendizagem.

atingidas,

8. Os objetivos a serem alcançados devem ser claramente
definidos.
9. O trabalho de equipe tem poderoso efeito
de atitudes e pri~icas._

na mudança

~À~ f

·TU L O
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O Educador·de·SaGde Pfiblica
Para mostrar a importincia do trabalho do Educa·
dor de SaGde Públi.ca, seja este em serviços pÚblicos como em·
empresas particulares ou agências voluntárias de saúde., in.!
ciaremos ·sua análise dando a formação,· assim como as. princ.!
pais funções deste agente.de mudança.
1.

Formação do Educador de Saúde PGblica

os·objetivos principais da formação de ~specia
listas em Educação em Saúde PÚblica, segundo a· CONFERljNCIA
INTERREGIONAL .OMS/OPS (S) em. 1964, são os seguintes:
1 .. "Estabelecer normas ·profissionais.
2.

especialistas que tenham a mais alta competência técnica p~ssível e possam encarregar..:se de tr~
balhos· de planejamento, organização.· mctodologta,
f6rmação, estudos e investigações em Educaçã~ em Saú
de PÚblica.
Segundo MORGANC 34 ), foi ao substituir o conceiPr~parar

to de Educação. em Saúde como simples publicidade e de prod!:!
ção de materiais por um mais amplo, ou seja, de Educação em
Saúde PÚblica como processo de mudança de comportamento human6 com resp~ito i saúde, que se reconheceu a ~ecessidade
de um es~ecialista em Educação em Saúde PÚblica.
1943 publicou-se um importante documento definindo de maneira clara as funções da Educação em Saúde·Pg
blica e enumerando as qualificações do Educador de Saúde
blica: o relatório preparado pelo Comrnittee on Professional
Education da American Public Health Association (A.P.H.A.S 2).
Anos mais tarde um relatório preparado pela Terceira Conferência Nacional sobre Saúde nas Univer~idade~. em.New Y6rk,
deu as funções e qualificações do Educador
de. Saúde PÚblica
.
.
na Universidade. Os relatórios· coincidiam em que~ essencial
um treinament~ bisico para todos os Educadores de Saúde PÚblica. Isto si~niíica que o estudante deve ter u~a preparação nas ciências naturais bisicas, ~ducação e ci~~cias .. so~
ciais.
E~

Pg

..
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O relatório· da American Public Health Association, publicado pela primeira vez em 1943( 2) e
modificado
em 1948(l), ofer~ce a seguinte formaçio para o Educador de
Saúde PÚhlica:
1.

fundamental.

"Cultur~

2. Educação científica fundamental (inclusive
física,
química, biologia, anatomia, fisiologia e bacteriol~
·gia) .

5. Treinamcntri em educação e em

psicologia·éd~c~ti~•que

:dê conhecimento e experiência prática •: ·
4.

Educaçi~

em Ciências Sociais.

S. Educação no c'ampo ·da Higiene e da Saúde.PÚblica.
6. Treinamento no campo da administração pÚblic·a.
7. Treinamento em habilidades especiais necessirias
Educação em Saúde PÚblica".
O relatório ·recomenda também que "a experiência
·de campo e o internato be.m planejados e supervisados devem
ser considerados como um elemento importante no treinarnerito
do Educador de Saúde Pública e no desenvolvimento da habili
dade e capacidade no campo da Educação em Saúde PÚblica".
Por outro lado, 6 Corniié de Peritos em Formaçao de Pessoal de Saúde para a. Educação em Saúde PÚblicJ 37 )
recon,hece
a necessidade de . preparar Educadores de Saúde Pú.
.
blica em todos os países. Mas não se pode f~zer um programa
"padrão" para a formação deste profissional. Essa formação
deve ser planejada de acordo com as necessidades particulares e os recursos técnicos de que dispõe cada país. Os fato
res educativos, econSrnicos, c~lturais e psico~Ôgicos, corno
também os diferentes sistemas de administração local, provincial e nacional, têm muita influincia sobre a natureza e
alcance das atividades de formação em matéria de
Educação
em Saúde PÚblica que melhor se adaptem às diferentes
circunstâncias. Estes Educadores de Saúde Pública devem, ter co
mo parte de sua formação, conhecimentos sobre as ciências s~
. c i ais fundarn.entais. e sobre princfpios c métodos de educação.
O Comitê acrescenta ainda que alguns países têm Educadores
-

.

A

•

:
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de Saúde PÚblica cuja .formação básica é a medicina, enferma
gem, biologia, psicologia, sociologia, antropologia, pedago
-gia ou outras profissSes com conhecimentos c experiincias
muito parecidos.

.

• - ue
.I
O Com1te

• •
• . em que
Peritos ( 3 7) 1ns1stc
tam b em
os trabalhos práticos devem ser considerados um elemento rnu_!
to importante na formação·do Educador de Saúde PÚblica. Mediante estes trabalhos práticos, segundo ele, o Educador de
Saúde PÚblica adquire.capacidade e destreza para cumprir de·
maneira eficien~e sua profissão.

A CONFERENCIA INTERREGIONAL OMS/OPS(B), oferece
em 1964 a seguinte recomendação para a formação do Educador
de Saúde PÚblica:
1. Estudos de formação prévia para especialização em Ed_!:!

cação . em Saúde
PÚblica:
' .
-:- Diploma universitário ou equivalente em algumas das
seguintes disciplinas:
a) "Ciincias sociais (em particular psicologia, so
ciologia, antropologia cultural, economia).
b) ~iincias biol&gicas ou sanitárias
diretamente com o homem.

relacionadas

c) Educação geral".
··2. Estudos oficiais em Educação em Saúde PÚblica
·gr~duados nas seg~intes disciplinas:
..

para

a) "Questões gerais de Saúde PÚblica (Administração
e Organização .da Saúde PÚblica, Estatística Demográfica e Sanitâria •. Epidemiolbgia,
Higiene
Materno Infantil, Nutrição, Higiene do meio,Assistincia Médica).
b) Educação em Saúde da Coletividade (Teoria, hist6ria e ~alores da Educaçio em Saúde, conceitos
e princípios fundamentais, organização c desenvolvimento da comunidade, planejamento c execução de programas, prepa~ação, seleçio, emprego
~avaliação de materiais didáticos, métodos
de
investigação e sua·avaliação, atividades e fun-
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çoes do
especialista em Educação em .Saúde PÚbli.
ca, organização e administração dos serviços de
·Educação em Saúde PÚblica, m~todos de preparação de pessoal de saúde pÚblica para a Educação
em SaGde Pública~
c) Higiene escolar e Educação em Saúde PÚblica.
d) Desenvolvimento da comunidade •.
e) InvestigaÇões".
Estas disciplinas, segundo os peritos da Conferência, podem mudar d~ um país para outro.
A formação do Educador de Saúde PÚblica proposta pelos Info~mes da American Public
Health Association (Z)(l)., no ano de 1943 (e modificado em 1948), o Comitê de Peritos ( 37 ) em 1958 e pela Conferência Int~rregional
OMS/OPS(S)em 1964, é refo~çadà pela Disciplina de .Educação
em Saúde PÚblica da Faculdade de Saúde PÚblica da Universidade de São Paulo, no ano de 1973, que, no Documento preparado p·ara a Reuniã~ de Avaliação das ações Educativas em Saú
de no Brasil (SZ), sustenta a idéia de que ''A Educação em Sa~
de PÚblica esti voltada não somente para a aplicação dos c~
nhecimentos e t~cnicas tomadas da ciência da safide. e da edu
cação, mas também da ciência do comportamento humano. O.Edu
cador de SaÚde PÚblica é um especialista q~e. por seu prep~
ro especial,. deve pos~uir afta competência e capaci_dade de
lidera.nça que lhe permitem encarregar""sc de trabalhos de pl~
nej amento e· organização. de estudo's e investigações na área
da Educação em Saúde. Seu preparo acadêmico exige sôl idos c~
nhecimentos sobre:
1. "Educação. especialmente os fatores determinantes do·
comportamento humano.
2. Ciências sociais, para compreender as características
sociais e culturais das populações.
3. Saúde PÚblica,
incluindo
.
.
. princípios de administração
sanitária, saneamento do meio, m~todos de
controle·
das doenças~ interpretação de estatística, planeja~
mento de programas.
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4 •. Administração ~e Serviço~ de Educaçio em SaGde PGbli
ca e/ou de Edu~ação em SaGde na Escola.
S. Metodologia da Educação em SaGde PGblica.
6.. Técn i<:as uc · inve~tigação aplicauas à Educação em Saú
de PÚblica".
Foi mencionado· tambim. na Confer~ncia Interregio
nal OMS/OPS(B), entre outra!, as seguintes condições
pessoais que devem reunir aqueles que se.especializam em Educa
ção em SaGde Pfiblica:
1. "Comprovada vontade de progredir.
2. Iniciativa e

auto-co~fiança.

3. Habilidade mental e exploratória: criatividade, imaginação, inclinação para procurar soluções experimen
tais ·dos problemas.
4. Interesse pelas questões sociais.
S. Integridade pessoal e

profissional~

6. Tacto e habilidade".
Esclareceu-se

n~ssa

Conferincia que esta lista
de condições anteriorment~ citada só pretende ser uma tent!
tiva de enumeração de qualidades pessoais de~ejiveis. As·con
dições de ingresso nas Escolas de Saúde ou Insti tuiçõe~ equ,!
valeJ?-tes, depende dos próprios critirios para a seleção de
aluno~ que. elas t.enham.

2.

Funçõ~s

do·Educador de SaGde P~blica

De modo geral, são as seguintes as funções
Edu~ador de Saúde PÚblica( 50 J.

de

N!VEL CENTRAL
1. Realizar estudos e pesquisas sobre os fatores sócioculturais que inf~uem nos programas de Educação
em
Saúde.
2. Realizar estudos e pesquisas sobre a efici~ncia
de
mitodos e materiais educativos.utilizado~. nos progr!

36

mas de saúde.
3~

Desenvolver projetos especiais de experimentaçio visando i recomendaçi~ de normas ticnicas .. adequadas.ao
eficiente desenvolvimento das atividades educátivas
dos programas de saGde .

.4. Avaliar os_programas dos Órgãos de saúde e de educa-

ção em termas de seus aspectos de Educaçio·_em Saúde.
S. Prestar assessoria .ticnica a Órgãos oficiais e parti
culares.
6. Orientar' e supervisionar os Educadores de Saúde
bli~a das Divisões Regionais.

Pú-

7. Participar do planejamento dos programas dos Órgãos
de educação e saúde com vistas à Educaçio em Saúde.
N!VEL REGIONAL

1. Realizar o- levantamento das características
econômico-culturais da Região em que atua.
2.

sócio-

Reali~ar

a anilise, o estudo e o diagnóstico educati
vo dos problemas de saúde.

3. Elaborar o·plano educativo dos programas de
que inclui:

saúde,

a) determinação dos objetivos educativos a serem alcançados;
b) identificação dos recursos da Região que
possam
ser utilizados nas atividades educativas;
c) seleção de métodos e materiais educativos a serem
utilizados;
d) planejamento e teste prévio de materiais educativos;
e) determinação de critérios e métooos de avaliação
dos programas •.
4. Orientar a execução do pl~no educativo dos programas
de saúde, responsabilizando-se por:
a) coordenação das atividades educativas;
b) interpretação para o pÚblico dos objetivos c programas de saúde da Região;
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c) promoção do treinamento de líderes e voluntários
da comunidade-que podem cooperar na execução dos
programas;(
d) cstabeleciment~ e manutenção de relaçSes adequa'
uns de trabalho entre OS Órgãos C OS grupos da C_2
munidade que podem contribuir ,para o programa de
saúde, servindo de elemento de ligação entre os Ó,!
gios oficiais e par~iculares, profissionais e crvi"cos i
c) inv~stigaçio das reações negativ~s a .atividades
educativas.
'

5. Estimular, planejar e supervisionar ·programas de trei
namento em Educação em Saúde para ~essoal ticni~o da
Região, ~lunos das Escolas Norm•is e de
Faculdades
de Ensino Superior.
6 •.

Prestar:as~essoria ticni~a

a outras ag~ncias ou serviços _em relaçio' aos aspectos educativos de seus programas de saúde.

7. Realizar estudos e pesquisas na área da Educação
Saúde.

em.

8. Participar do planejamento do programa globa~ de saú
de, tend9 em vista a Educação em Saúde.
9. Orientar e supervisionar as Unidades Distritais

.que tange i Educação em
10. Estimular a
saúde.

o~ganização

no

~aúde.

de Comissões de Educação

em

11. Organizar e manter atualizada uma biblioteca especia
I'izada em·saúde para uso da Região".

CAP f T ULO I I 1
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Educação em Saúde PÚblica e Programas de Saúde
Para iniciar este-capítulo é conveniente definir
b que é um Programa Je Saúde.
Segundo PILON( 4 l), "todo Programa de Saúde é urna
forma de intervenção, cujo objetivo é restabelecer o equilÍ
·brio·entrehomem e ambiente, através de umprocesso planeja
do, onde buscamos um tipo de interação mais favorável para
·ambos".
Segundo o COMITE DE PERITOS DA OMS( 37 ), em muito·s p_aíses o aumento de serviços e programas de saúde trou
xe·a necessidade d~ eqtiip~ de·saúde solicitar a assist~ncia
técnica para cumprir com_as·funções educativas de sua ·pro.fissão. Alguns países tem organizado cursos que permitem m~
lhorar os métodos e técnicas de educação dos trabalhadores
de iaúde, porém 9s administradores de saúde tem comprovado
que estas iniciativas, apesar de serem uma ajuda Útil, nao.
respondem às necessidades da situação. Por isso, na atualidadé s~ pensa nos servi~os de um novo grupo de
profissio~
nais··d~ ~aúd~ PÚblica, o Educador de Saúde PÚblica. Ble est~ t~pacitado para oferecer a equipe de saúde ci~ncia e metodólogia, adquiridas em sua formaçio já discutida no capítulo 11.
·Em 1947 no AMERICAN JOURNAL of PUBLIC HEALTJi 4 )_
afirmava-se que "A .Educação em Saúde PÚblica é a mais recente das especialidades profissionais que se tem desenvolvido como ele~ento fundamental e esseticial nos Programas de
Saúde PÚblica".
Segundo MARCONDEsC 29 ), em toda atividade profi~
sional.tem lugar o aspecto técnico e educativo. Este Último
faz com que o ato técnico se prolongue por •ais tempo e se
torne mais valioso, eficiente e de significado social mais
humano. A Educação em Saúde.PÚblica deve ser bem integrada
dentro de todos os Programas de Saúde, já-que ela ~ um proce~so de aquisição, reforço ou mudança de conhecimentos, atitudes, crenças e práticas dos indivíduos, grupos e comuni
dades conducentes i saúde. A Educa~io em Saúde Pública aju-
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da a conseguir a ~artici~açio e too~eraçio da ~o~ulação~ P!
ra que esta se esforçe na solução dos problemas de. seu inte
resse.

Alguns ·funcion~rios c Educadores de Sa~de P~bJi
ca, em 1950, ao dar suas opini6es sobre Educ~ção em
SaGde
3
PÚblica e relações públicas ( ), foram uniformes ao dize/·que
a Educação em Saúde PÚblica se interessa principalmente · em
promover o estímulo individual e coletivo e que é urna força
dinâmica e não s imple·srnente uma teoria da educação.

: ··
P. objetivo da Educação em Saúde PÚblica dar a co
nhecer os diferentes Programas de Saúde e conseguir que os
ihdiví~u?s particip~rn deles( 29 ). A Educação em Sa~de PÚbli~a não deve forç~r a mudança; esta deve oc6rrer com o mínimo de pressão. Quando a mudança ocorre de forma voluntiria,
dura at.ravés. do tempo, pois a mudança forçada· na maio ri à das
. ocasiões não 'tem longa duração' ou seja' permanece só enquan
to se está forçando o indivíduo.

A Educação

em Saúde .Pública nao é informação;e~
ta é só uma parte integrante daquela. A Educação em
Saúde
PÚbli~a, como foi:dito, envolve mudança ou reforço da condu
~a das pessoas em· relação i saúde; também envolve motivação,
reação·e interação. A informação consiste no oferecimento e
obtenção de fatos para mudar a maneira de pensar, sentir e
agir· das pessoas;· precisa ter significado real em relaç~o às
·necessidades e interesses dos indivíduos. Podemos acrescentar ainda mais que a simples· transmissão de informações· sob r~ saúde rtão torna os i~divíduos mais sadios; o conhecimen
to só tem valor quando influe na sua condutri.
Segundo BICUD0( 7 ), reconhece-se na
atualidade
que a preparaç~o· da população em Educação em Saúde PÚblica,
é muito i~portante para minimizar, controlar ou
erradicar
·os problemas que fazem com que determinada população não al
cance ~Íveis aceitáveis de.saúde.
Educação em. Saúde PÚblica deve 'ser exercida·por
todo ;o pessoal de saúde no. seu trabalh() .diirio'. mas isto não
quer dizer que o·Educador de Saúde PÚblica possa ser subst!
tuido, pois já vimos no capítulo I que o Educador de Saúde
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Pfiblica ~ um especialista que aprofunda e trabalha exclusi. vamente com o processo educativo.
Ainda segundo BICUD0( 7), "a clientela do Educa-.
dor de. Saúde PÚblic?- é a própria equipe da qual e.le é um do.s
membros. Sua responsabilidade 6 proporcionar aos demais el!
·. mentos d'a equipe (m~dicàs' dentistas' professores).' oportunidades de aprendizagem, de modo a que possam
transformar
cada um dos seus contatos com indivíduos ou grupos da comu·nidade em uma si tu ação educa ti v a"~
F i. manifesta do pelo COMI TE DE PERITOS DA OMSC 3'Q

o

em 19~8. a neccissidade de realizar estudos, investi~ações e
fomento dos .meios .de formação profissional, com o objetivo
de que o pessoal de safide adapte e incorpore em suas ativi. dades diárias os conceitos c m~todos modernos de Educação em
Saúde PÚblica. O Comitê de Peritos diz: "A Educação em Saúde não ê simplesmente propaganda ou aulas de higiene;ela tem
como objetivo pôr o educando em condições de escolher e decidir por sua própria conta com respeito às questões sanit~
rias, oferecendo-lhe conhecimentos práticos que desenvolvam
seu crit~rio e sua compreensão, e facilitando assim a açao
individual".
Na atualidade se reconhece que a educação ~ um
dos elementos essenciais dos programas de saúde pfiblica
e
os ~esultados p'râti.cos dependem da participação ativadeuma
população bem educada ~m ~aúde pÚblica.
Todo o pessoal de saúde que está em contato com
o .pfiblico pode influir sobre os conhecimentos, atitudes ,cre_!!;
ças ~·práticas das pessoas. Para isto~ preciso.que reconh!
ça sua missão educativa e a pratique da maneira mais efetiva possível.
O m~smo Comitê insistia em que a tendência era
elaborar programas de saúde co~ a partitipação e a respons~
bilidade de indivíduos, grupos e comunidades. Para alcançar
esta p~rticipação, os membros da equipe de safide deviam conh~cer os m~todos e recursos educa ti va.s maisadequados, assi~ como os princípios de Educação em Saúde Pfiblica, capaci
tando ·desta maneira a população para fai~r o possível em be
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nefício próprio com ajuda dos s~rviços técnicos de
saúde.
Lembramos· nestá parte que toda a pessoa, não importa a idade e as circunstâncias de ~ua vida pessoal, familiar.e so~
cial, .pode beneficiar-se An Educaç5o em Saúde PÚblicrt. Pensando na preparação. profissional de todos os membros da equi_
p~ em Educação em Saúde Pública, com exceção do Educador de
Saúde Pública, que'tem uma formação muito mais profunda nes
tà ár.ea; o Comi tê de Pe~i tos em 1958 dizia também que a fo~
.mação em. EducaÇão em Saúde ·Púhl ica de todos .os trabalhado·~es de saúde pÚblica
d~ve~ia ~roporcionar o conheciménto e
.
·a co~preensão. dos aspectos. educa ti vos do trabalho de' saúde,
assim como 'dos .princípios e métodos que devem adaptar-se P!
ra alcançar os.objetivos previstos. Deveria ainda despertar
em todo o pessoal de saúde pública o interesse pela Educa. ção em Safid~ PÚblica e dei~ar clara a necessidade do esforço .individual e do traba.J.ho de equipe em favor de uma Educa
çao em Saúde PÚblica eficaz.
,.

Este pessoal de~e estar capacitado para
iütegrar a Educação em Saúde PÚblica em suas atividades diárias.
Além disso, sua formação deve contemplar: o estudo de relaçõ~s··h~~anas·~endente a que no futuro se estabeleçam boas
.r~laç5es no. ambiente de trabalho; e p6r os trabalhadores de
saúde em condições de avaliar continuamente os aspectos edu
cativos dos Programas de Saúde.
O Comitê diz também que, ao examinar as necessi
dades e as possibilidaqes da Educação em Saúde PÚblica, é i!_!!
portante saber que o profissional ue saúde bem preparado é
muito mais eficaz se .trabalha num sistema bem . coordenado.
Sua formação em Educação em Saúde Pública 4eve permitir-~he
fómentar o hábito de trabalhar com o pÚblico e não só para
ele, e de coordenar suas atividades com a comunidade e com
outros grupos de técnicos qu~ trabalham no desenvolvimento
dele, como ·por exemplo: movimentos cooperativos, serviços de
diyulgação agríoola,· economia doméstica, educação fundamental, ensino, previsão social, urbanismo, indústria, artes e
outros.
suas atiyidades com o esforço geral,
a equipe de saúde estará igualmente interessada no êxito dos
Coorden~ndo
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outros ·organismo~ t&cnitos como no seu pr5prio, e a açao re
cíproca
de todo's ~ies. contribuirá
para elevar o nível de y_!
.
.
da ~os povos. ~óda atividade de safide ~. portanto, parte in
tegrante da política social, e a Educação em SaGde ·PGblica
.6 um dos principais instrumentos dessa política.
'

'

O Comitê examinou as possibilidades .educativas
do pessoal de saGde entre os diferentes grupos da população,
e as ofereceu da seguinte maneira: em grupos de Escolares .•
Adolescentes 1 .Pais, Diri.gentes de grupos profissionais e de
sindicatos, ·Dirigentes políticos, Pessoal da imprensa, rádio, tel~vi~ã~ e cinem~; ambulat5rios, dispensários~ hospitais ~ casas de repouso e convalescença.
O trab~lhador de sa~de deve ser capaz de plane-·
· j ar, organizar e 'por em pr~tica seus projetos e de
avaliar
os resultados obtidos. O êxito do trabalho educativo depen. de, entre .outros, do entrosamento do pessoal de saGde dentro da comunidade. g muito importante que a comunidade ace_!
te aquele pessoal; por isso, a equipe de saúde deve ~conhecer
também a escala de valores ou sistemasde valores da comuni_
dade onde trabalha, ou seja, seu quadro de referência, suas
experiências, objetivos, necessidades, interesses, ·costume~
crenças e outras.
Segundo TOLEDO PIZA ( 49 ), em questões de Saúde PG
blica as rel.ações do pessoal com o pÚblico tem a mesma ·. importincia. que o~ conhecimentos ticnicos. O êxito de um Pro~
grama de· Saúd.·e ·PÚblica requer que a equipe de Saúde PGblica ·
tenha suficiente habilidade para conquistar a simpatia,
a
compreensao e a confiança da população com que trabalha.
Muitas vezes acontece que a id~ia que a equipe
de saúde tem de sua própria missão não coincide com a idéia
que tem a comunidade sobre a mesma.
A CONFERENCIA INTERREGIONAL DA OMS(S) de
1964
concordou ~m que a Educação em Saúde PÚbli~a. como-parte in·
tegrante de todos os Programas de Saúde PÚblica, tem
como
função, entre outras: aumenta:r a eficacia dos serviços sani
tirios e reduzir seus custos atrav&s do esforço
educativo·
que põe a população em melhores condições. de
compreender,
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aceita r e utilizar com o máximo benefício os serviços de sa,g
de de que dispõe, e comprovar que ·o serviço responde bem às
necessidades e desejos da população.
Segundo GRIFFI'fllS (lS), os Programas de SaÚJc s~!
.gem de necessidades. As necessidades de saúde podem ser reconhecidas por qualquer·pessoa. Portanto, os objetivos dos
programas são mais realisticamente fixados e alcançados atrnyés do esforço conjunto de indivíduos leig()s e de profis.
. ..
""'
.
sionais de saude.

-

.•

O processo de reconhecimento de necessidades de
saúde deve~sé realizar pela equipe de saúde para que o rec~
nhecimento seja mais efetivo. Ele diz~ "lembremos que nenh~
ma especialidade de saude pÚblica tem todos os elementos den
tro de sua pr5pria disciplina para resolver certos tipos de
problemas ....

1.

Educação em Saúde PÚblica como parte integrante de Saiíde PÚblica

Com a finalidade ·de distinguir bem a integração
da Educação em Saúde Publica dentro da Saude PÚblica, os ''NÍ
.
(25)·
veis ·de Prevenção" propostos por LEAVELL & CLARK
nos se_r
virão de valiosa ajuda. Os autores descrevem os seguintes ni
veis· de aplic~ção de medidas preventivas (Q~~dro n9 1) :.
Promo~ão

da Saúde
Proteção específica
- Diagn5stico precoce e Tratamento imediato
LimitaÇão da incapacidade
- Reabilitação
>

Tanto a Promoção da Saude corno a Proteção e~pe
cífica estão compreendidas dentro do período que aqueles a_!!
teres chamam de ~ré-Patog~nico (antes do início da.doença·)
e estio incluÍdos dentro da Prevcnçio Primária.
Uiagn5stico precoce e Tratamento imediato e Limitação da incapacidade estão:dentro do perí6d6 Patog~nico
(quando aparece a doenÇa) e estão incluídas dentro da · Pre.vençao Secundária.
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·A Reabilitação pertence tamb&m·ao período Patogãnico e esti incluÍda d~ntto da Prevenção Terciiria.
Quadro n'? 1

Níveis de

Aplicação

. Período

Pré..:Patogênico

Promoção
da saúde

Proteção
específica

de Medidas

0

Preventivas
Patogênico

Período

~Diagnóstico

Limitação
~precoce e da incapa
~Tratamento cidade

Reabili
tação

~imediato

· Prevenção·Primária
,'

~ Prevenção

~

'

Secundária
.....

Preven- ·
çao Terciária
"

~

Fonte:
LEAVELL & CLARK
Preventive medicine for the docto~in
his community. Ed. Me Graw-Hill Book Company. Third
edition New York, 1958.
Segundo MARCONDES ( 28 J , a Educaç.ão em Saúde Pública. pode atuar como elemento importarite em cada nível, c~
locando 'em cada um deles- barreiras para prevenir· a ocorrên~ia original ou a contiriuaçio de uma perturbação.
Na Promoção da saúde, a Educação em Saúde Públi
ca participa, por exemplo, orientando os indivíduos em rela
ção à conservaçao do meio ambiente.
Na .Proteção Específica sua açao seria orientar,
por exemplo, para conseguir que as pessoas.procurem a vacin~ anti-vari6lica para prevenirem a varÍola.
No Diagn6stico precoce e Tratamenio,imediato a
Educação em Saúde PÚblica orienta sobre a necessidade da con
sul ta peri6dica ao dentista e' ao 1·médico. do pap~nicolau. do
raios X de pulmões e assegura o Tratamento fmediaio.
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Na Limitação da incapacidade? a Educação em Saú
de PÚblica evita ·a continuàção de perturbações e portanto,
da completa inca~acidade. Por exemplo, orienta sobre os tis
cos que podcrn.ocorre~ ~ p~cientcs com sffilis terciiri~ se
nao se submeterem a controle sorológico p~riodicamente .
.··.Na Reabilitação, a Educação em SaÚde PÚblica pai:_·
ticipa, por exemplo, orientando ao alcoólatra reabilitado e
ã· sua.familia a levarem uma vida útil e satisfatória~
Devemos deixar claro que, embora a Educação em
·'
Saúde PÚblica atue de maneira muito eficiente em todo~
os
"Nfveis de PrevenÇão", deve-se dar mais ênfase educativa na
Prevenção Primiria: ou seja, na Promoção da saúde e na Proteção especffica, pois assim se-~estari evitando que .as doe_g
. ças ataquem as pessoas.
•

2 •· ·Evolução do trabalho de· Educação em Saúde PÚblica
Programas de Saúde

1

nos

O trabalho de Educação em Saúde PÚblica de~tio
dos Programas de Saú~e, nos diferentes pafses, Ú~m sofrido.
urna evolução considerável, desde acreditar que educar
con
siste unicamente em dar conhecimentos até afirmar que edu~
car e.um processo para conseguir mudanças de comportamento
nos. indivfduos em relação ã saúde.

..

Embora mui tos autores tenham tratado deste
.as
sunto, no presente estudo vamos nos basear no trabalho
de
R~gulo Olivares-Altuve, já que ele des~rcve a evolução edu~
cativa de maneira diditica e muito fácil de compreender.
OLIVARESC 36 ) diz que os Programas de Saúde que
utilizam o componente educativo ·buscam mudanças no cornport~
menta individual e coletivo com respeito ã saúde; para obter .esta mudança nãoi.existe urna fórmula fixa que os trabalhadores de saúde possam utilizar para influenciar de mane_!
ra eficiente a ·população em tod~s as situaçoes que se apresentam no seu trabalho diirio. Existe a necessidade, porta_g
to, de que ,a Educação em Sactde PÚblica seja bem
planejada
para ~ue seja efetiva.
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g provável que na atualidade as pessoas estejam
melhor informadas sobre à saúde e Programas de Saúde PÚblica; tamb~m existem provas que os conhecimentos a esse respeito nio tem· sido diferentes pura que ocorra uma modificaçao positiva n~ cond~ta dessas pessoas que as leve a uma vi
da saudável·.·
Para compreender onde o trabalho de Educação em
Saúde PÚblica se encontra neste momento, ~ preciso fazer uma
analise dos conceitos educacionais,. assim como tamb~m
dos
propósitos, m~todos e t~cnicas de trabalho em Educação
em
Saúde PÚblica que tem sido-utilizados nos Últimos 25 anos.
Para isso temos que conhecer a evolução de conceitos educativos que tem sofrido a Educação em Saúde PÚblica no mundo,
baseados no desenvolvimento ocorrido nos países mais adian·tados nessa.mat~ria. A teoria e a prática atuais sao o resultado das teorias· e práticas anteriores.
Passamos então à referida analise, iniciando com
(36)
o que OLIVARES
denominou de Etapa da apresentação dos c~
nhecimentos sobre saúde.
.

Nesta etapa chegou~se à conclusão de que nossos
povos nao tinham suficientes conhecimentos sobre saúde. Corno resultado se desenvolveram programas tendentes a "aprese~
ta·r aos cidadãos os conhecimentos e fatos referentes à saúde. As Escolas incluiram em seu "curriculum" conteúdos sobre a higiene. Os mestres, enferm~iras, m~dicos e -~anitaris
tas realizavam palestras sobre aspectos biológicos .do problema ven~reo, nutricional, parasitário e das doenças tran~
missíveis. N~s~a etapa as organizaç6es de saúde distribuiam
folhetos, realizavam confer~ncias e buscavam todos os meios
disponíveis para criar uma consci~ncia sanitária". Utilizaram-se os mais diversos recursos audiovisuais conhecidos na
época, como por exe~plo: frascos com cobras é lombrigas,fil
mes de terror sobre doenças de transmissão sexual e outros.
Nesta etapa pensavam que ensinar ~ sinônimo de dizer; portanto, acreditavam que a finalidade principal dos programas
educativos consistia em dar conhecimentos. Pensou-se então
que quem conhecia o conteúdo biolÓgic~ e sanitário de
um
problema ou tema, tinha capacidade para ensiná-lo ao pÚbli-
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..

co, chegando~se a~perc~ber que todo trabalh~dor de safide e
um Educador de.Safide Pfiblica. Treinou-se então pessoal para
realizar trabalhbs educativbs dentro de suas limitaç5es.OLI
36
VAREsC ) conta como nessa êpoca nas di vis.aes
ministerial~
ainda encontravam-se funcionirios representantes do Educador de SaÚde PÚblica que viajavam a diferentes áreas geogri_
.ficas da pátria para·explicar aos caipiras analfabetos
da
área rural o complicado ciclo de vida da Esquistossomose.
Estes funcioriirios, pensavamque com esses conhecimentos of~recido~. as pessoas poderiam defender-se da doença.
O pessoal de saúde começou a perceber que mui·tas vezes sua ·cliente ia .sabia o que tinha que fazer, mas não
agia de acordo com o que sab~a. Por isto começaram a duvidar da apresentação de conhecimentos. Alguns pensavam então
que a influência educativa não se realizava por falta
de
cooperação, estupidez, ignorância, hostilidade, falta de pr~
paração e outras raz5es parecidas. Alguns experimentos realizados por equipes de saúde pÚblica demonstravam que, emb~
ra tendo certeza que os indivíduos tinham recebido a informaçao em estudo, eles não praticavam a ação desejada.
Passamos em seguida à etapa da Prop.àganda em Saú
de PÚblica.
Havia sido notado na etapa anterior que algun~
Educadores de Saúde PÚblica tiveram êxito no seu
trabalho
quando, por sua ·própria conta, introduziam procedimentos d~
rivados da Propaganda em Saúde PÚblica, ou seja,.venderidêias ..
Chegou-se. a acre di ta r que o ensino em ma tê ria de saúde era
questão de persuadir as pessoas a fazerem aquilo que os peritos pensavam ser ri melhor para eles; confundiu-se então a
Educação em Saúde PÚblica com uma venda, a "Venda da Saúde".
Entretanto, existia uma diferença na venda de mercadorias:
o vendedor não tinha necessidade de criar nenhum
hibito,
pois as diferentes necessidades das pessoas já estavam rec~
nhecidas. O veridedor de saúde enfrentava uma situação diferente, ou seja, a de persuadir- as pessoas a segui remuma pri.
tica de saúde determinada. Os Educadores de Saúde PÚblica
empregando
nessa ipoca se especializaram em vender. saúde,
e sem fapara isto recursos motivacionais padronizados

4~

zer d{agnÕ~tito. educativo. O pÚblico era simplésmente hombardea4o. com· Propàganda em Saúde PÚblica .. Para os Sanita ri~
tas><? :fató de q.ué sua cliente.ln não seguia práticas de saQ·
·de ade~uadas;
d~via-se
a uma
falta. de convencimento; portan
....
•.
.
to, _exe~ut~~~~sc iniormação de maneira indiscriminada . . Casos :rep~~sentativos desta modalidade de trabalho foram enc·o.ntràdÓs·
n.os
informes
d,e·· algumas agências de saúde. onde a
.
. . . .· . .
.
.
.
.
avaliaçi6. do t~abalho educativo realizava-se baseada entre
. outros pelo· número de folhetos distribuídos'. e o número de
pale~tras realizadis.
'

·

.

'

Os Educadores de Saúde Pública da época da propaganda preoc~pavam-se em dar ao público·a informação elabo
ra~a.pela ~nstituição onde trabalhavam. Muitas organizações
de.~iferentes países se c6nstituiam então em
verdadeiros
serviços ~e informação, cuja função consistia em
fornecer
'propaganda em questões de saú~e. mediante tiragem de folhetos~ filmes, flànelÓgrafos, jornais, revistas e outros.
-/Nesta etapa propagandística da Educação em Saude ~Ública apresentaram-se alguns problemas como, por exem·plo, o .. referente à s·upervisão, a qual era executada através
de informes periódicos às. organizações.
Ém mui tas ocasiões esta supervisão foi feita por
meio de'~isitas aos estabç~ecimentos locais de Saúde PÚblica: Nestas .visitas os supkTvisores observavam que os recur·. sos audiovisuais tinham ~em~s alusivos a problema~ de saúde
inexisientes na localidade, situação que ocorria por falta
··d-o.; envio por parte do nível central de material audiovisual
adaptado à? diferentes necessidades das comunidades. O nível central, por seu ,lado, estava consciente da impossibili.
dade de adaptar, nesse momento·, material informativo para as
diferentes regiões.
EJil seguida :1pass amos à E tapa da: Investigação
da Avaliação da Educação em SaÚde PÚblica.

e

A etapa da Propaganda em Saúde PÚblica crioubar
reiras ideolÓgicas, com o que nossos países sofreram atraso
em matéria de Educação em Saúde PÚblica .. Além disso, a Educaçao em Saúde PÚblica ficou desprestigiada. Pensou-se, por
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exemplo, que muitos· ~ábitos das pessoas não podiam mudar· através da Educação em Saúde. PÚblica. ·outras vezes pensou-se
que o fracasso era culpa dos Educadores de Safide PÚblica e
das técnicas utilizadas.
Embora esta etapa de propaganda Sanitária tenha
atrasado o pTogresso da Educ~çio em Saúde PÚblica,
serviu
também para investigar e avaliar esta situação e, desta fo_!
ma, fazê"- la ressurgi r. Surgiu en.tão uma nova corrente de es
tudos em Educa~ão em Saúde Pública, baseados nos acontecimentos das du~s ~nteriores etapas.
.

( 11)

.

Por exemplo,· DERRYBERRY .
diz que a principal
pr·eocupação
saber se a. Educação em Saúde PÚblica alcançou
êxi.to em àj'udar deterrni~ados indivíduos, grupos ou cornunid_!
des .na modificação ou ~quisição de conhecimentos, atitudes
e pr·ãticas de .saúde;
os métodos
e materi'ais
utilizados para
.
.
.
.
alcançar os resultados desejados· merecem consideração secun
dária. Ele acrescenta que, neste· sentido, a·Educação em SaQ
de dó'p~blico é muito parecida com o que se verifica
em nos
o
sas escolas; os pais .ou responsáveis dos jovens. se interessam ~eló que estes aprendem e não corno o fazem. Os métodos
e materiais utilizados pelos professores só tem importância
na medida em que contribuem para o desenvolvimento educativo desses jovens.

e

'

Algo parecido sucede. com a Educação em Saúde PÚ
blic·a; numerosos impressos distribuídos, artigos de· jornais
publicados, programas de televisão e ridi; são
~dnsidera
ções secundárias. O .mais importante é: que mudanças resultaram no auditório visado?
Ele também menciona que os profissionais de· saú
de empregam materiais e métodos de Educação em SaÚde Pública de qualquer tipo para trabalhar com a população corno por
exemplo: orientação indi vi.dual, organ.ização da comunidade ,
imprensa, artigos de revistas., cinema.~ teatro, rádio, televisão, exposições, folhetos e outros. Se estes métodos e ma
t~riais são utilizados.para infcirmar ~em faier um diagnóst!
co educativo da situação de saúde e t~atam o pÚblico
corno
.massa inerte~ não podemos esperar uma mudança de comporta-
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mento-em qu~ét5es dé safide. Mas dói .saber que esta· i a forma como se realiz'am em mui tas ocasi5es os programas .de Saú·~e PÚblica.
PÜ,QN( 4 l) comenta que a melhor forma de
atuar
não consiste .em distribuir indiscriminadamente informações
·à população, ·mas tornar possível. a participação do próprio
homem, em ~eu duplo papel de sujeito e objeto·de ação,
em
todos os momentos do processo .
.Segundo OLIVAREsC 36 ), como resultado também des
ta Última corrente de estudos em Educação em Saúde PÚblica,
baseados nas anteriores etapas, conseguiu-se estabelecer que
as dificuldad~s que tinham os programas. educativos para modificar as práticas da~· pessoas eram produzidas por diferen
'
tes sócio-culturais, ou seja, as diferenças maneiras deles
pensarem e conduzir~se.
Estabeleceu-se também que existe uma
estratificada onde cada classe ou estrato:

estrutura

- acredita em diferentes valores e ~s conserva
- adota atitudes diferentes com respeito ã Educação em
Saúde PÚblica
tende a rejeitar·de certa maneira as pessoas que pertencem a outros estratos
- tem diferentes *aneiras de dirigir suas vidas.
As diferençâs sócio-culturais encontradas
nos
diferentes· estratos .são;: entre outras: mane~ras de· se comportar ã mesa, voca~ulitio· utilizado, atividades de ·lai~r·e
atitudes frente à Educação em Saúde PÚblica.
Com estes conhecimentos, os propagandistas
da·
saúde. viram-se corno elementos .de um determinado estrato, ven
dendo normas de vida a pessoas de outros estratos;
aliás,
isto complicou os problemas dos propagandistas de saúde. As
conclus5es destes estudos sobre as classes sociais não foram fáceis ~e transf'erir para os programas de Educação
em
Saúde PÚblica, pqrque tais ·co'nclusões contradiziam· os valores de igualdade, que herda.rno.s dos forj adores de nossos povos americanos. Exemplo disto são.os fracassos de muitos e.!
forç~s educativos ocorridos nessa época, quando os propaga!!
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.distas da s~Gde !~varam aos outros estratos crenças, normas
e valores próprios ou da instituição de.saGde onde trabalh~
vam, em lugar ~e crenças, normas e ·valores adaptados aos di
ferentcs estratos da população a atingir.
Logo, o~ "Educadorei de Safidc Pfiblica, baseados
em dados desalentadores de campanhas propagandísticas, compreenderam'que as campanhas informativas embora bem planeja
das e caras não tem dado resultados significativos no comportamento das massas.
Baieada em estudos realizados nos Estados Unidos, a era da Investigaçã~ e Avaliação da Educação em Saúde
~Ública enriqueceu ~uas conclusões para planejamento
dos
Programas de Edúcaçio em Saúde PÚblica. Esses estudos
demonstraram que, quando a propaganda tem características gerais, associadas com experiências negativas e similares pa~
sadas, as pessoas tendem a rejeitar essa propaganda. 2 oca
so, por exemplo, dos folhetos distribuídos. Também foi considerado -que na:1hora de projetar filmes é mui to importante
ter certeza de que·a população que vai assistir ao filme é
se
a população que verdadeiramente necessita dele. Também
considerou que as pessoas tendem a se proteger de· situações
que podem produzir mudanças não desejadas em suas crenças e
atitudes. Reconheceu-se também que os meios de comunicação
coletiva, base da Propaganda em Saúde PÚblica; só tem
influência na ação das pessoas já preparadas psicologicamente
para tomar uma decisão de ação, mas não se pode esperar que
eles de maneira isolada mudem o comportamento das pessoas.
Convencídos do antieconômico da Propaganda
em
Saúde PÚblica e o ineficaz que ela é para a mudança do comportamento das pessoas, a equipe da Saúde PÚblica de alguns·
países começou a perder ainda mais a fé na Educação em Saúde PÚblica. Alguns países continuaram defendendo o enfoque
propagandístico~

Um dos investigadores, segundo OLIVARESC 36 ~ que·
esclareceu algumas dúvidas na etapa da Investigação e Avaliação da Educação em Saúde PÚblica foi Kurt Lewin. Ele
e
sua escola nos permitiram contar com dois conceitos educati
vos fundamentais para mudar a conduta das pessoas em situa-
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çoes de grupo:
1. Conceito de participação e
2. Conceito de tomada de decisão do indivÍduo numa situação de grupo.
Lewin, citado por OLIVAREsC 36 ), diz que aquilo
··que uma pes~oa ajuda a planejar não descarta facilmente;por
isto &,importante a participação do grupo no
planejamento
de·mudanças. Ele diz também que quando um grupo tem objetivos definidos e trata de chegar a uma decisão, a discussão
em grupo'é muito importante, pois capacita o indivíduo-membro a aceitar novas idéias sempre que a discussão seja conduzida d~ maneira democritica.
Os Educadores de Saúde Pública, ao
conhecerem
estas id&ias de aprendizagem de grupos, pensavam que mudar o·
comportamento das pessoas era coisa ficil, pois as técnicas
de grupo eram agora a solução. Foi assim que muitas pessoas,
sem mudar o conceito educativo bisico da propaganda, começa
ram a utilizar as técnicas de grupo de forma indiscriminad~
chegando a· Educação ·em Saúde PÚbl{ca a um despresttgio ain
da maior.
Chegamos finalmente à e.tapa atual de Planej ame!!.
to da Saúde e da Educação em Saúde PÚblica.
A Educação em Saúde PÚblica moderna, para OLIVA
tem-se diferenciado como um enfoque particular b~
seado na seguinte filosofia: do ponto de vista da Saúde PÚblica, a Educação em Saúde PÚblica, com seus esforços organizados e planejados, tem como objetivo que os
indivíduos
desfrutem de um Ótimo grau de saúde, através da maior valorização da saúde, da aquisição dinimica de conhecimentos re
'
ferentes ã saúde e das ações necessárias para solucionarem
os problemas de saúde.
REsC 36 ),

-

Dentro desta filosofia a Educação em Saúde Pública se fundamenta nas crenças e conceitos educacionais de
qu~ todos osiin~ivíduos tem a capacidade potencial parareconhecer seus problemas de saúde e encontrar suas· soluções.
Al&m disso todos os indivÍduos tem experi~ncias particulares com relação a saúde, doença e programas de saúde.
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O comportamento em saúde tem influência individual, social e do meio ambiente externo (ffsico, biolÓgico,
psicolÓgico e sôcio-cultqral).
Mudanças em Saúde PÚblica podem obter-se com li
vre comunicação, liderança comparti] h a da c 1 iberda.cl e para tomar decisões, ou seja com modalidade democrática.
Os métodos e técnicas educativas são só meios e
não fins para ação~ eles são utilizados pelos Educadores de
Saúde PÚblica segundo a natureza do problema, ações necessi
rias, necessidades educativas, inter~sses e caracterfsticas
sócio-culturais e psicolÓgicas dos indiv{duos influenciados.
A Educação em Saúde PÚblica deve-se avaliar pelas mudanças que se operem no comportamento das pessoas de
acordo com ?bjetivos previamente estabelecidos. Os conceitos de Educação em Saúde PÚblica que prevalesceram nas etapas da apresentação dos fatos e da Propaganda em Saúde devem ser substituídos pela investigação e avaliação permane~
te, pois só assim a Educação em Saúde PÚblica pode desenvol
ver. Para isto a Educação em Saúde PÚblica precisa pessoal
treinado em ciências da Saúde PÚblica e ciências do comportamento humano, como já comentáramos no cap{tulo II.
A Educação em Saúde PÚblica pode e deve ser pl~
nejada como qual~uer outra atividade da saúde; para isto de
ve-se reconhecer cientificamente a natureza do problema
e
estabelecer objetivos educativos bem enunciados.
Em continuação apresentamos o quadro
resumido
da evolução dos. conceitos educacionais em ma tériá de Saúde
e suas implicações. para o planej amen;o atual da Educação. em
Saúde PÚblica, proposto por OLIVARES( 36 ).

QUADRO

2
EVOLUÇÃO

N~

PARA

Denominação da Etapa
(1)

DOS CONCEITOS EDUCACIONAIS EM MATI!RIA DE SA0DE E SUAS IMPLICAÇOES
O PLANEJAMENTO
ATUAL DA EDUCAÇÃO EM SA0DE POBLICA
Goncei to educacional
predominante

I

Base para o Planejamento

O Educador adequado

(3)

(4)

(2)

I

Apresentação dos conh~
cimentos sobre saúde

Educar é sinônimo de
dar conhecimentos.

Suposta ignorincia
das
pessoas em matéria de sa~
de

Treinado para fazer palestras e utilizar material au
diovisual sobre saúde

Propaganda em Saúde P~
blica

Educar diz respeito
a convencer

Suposta "resistência" das
pessoas a "comprar" idéias
sobre saúde

Treinado para vender saúde
como o vendedor de mercadorias

Investigação e Avaliação da Educação em Saú
de PÚblica

Educar diz respeito
a utilizar técnicas
adequadas

Suposta maior eficácia de
algumas técnicas educativas sobre outras

Treinado em técnicas de dis
cussao de grupo

Planejamento da Saúde
e da Educação em Saúde
PÚblica

Educar é um processo
de conseguir mudanças de conduta que
interessam i. Saúde
PÚblica

Diagnóstico da situação
das "necessidades" educa
tivas em Saúde

Treinado em Ciências do Com
portamento e Ciências da Sa~
de PÚblica

Fonte:Departamento de Educação em· Saúde e Ciências Sociais. Escola de Saúde PÚblica.
Universidade Central de Venezuela. Caracas, Venezuela, 1970 ..

VI
VI

3.

Programas de Educação em Saúde .PÚblica

Depois do estudo da evolução dos conceitos educacionais da Educação em Safide PGblica e ter verificado que
~cu trabalho neste momento esti dirigido ao planejamento, a
chamas conveniente referirmos à respeito.
O Planejamento em Educação em Saúde PÚblica esti dividido em 4 etapas:
3.1.

Dia~n5stico

da situação educativa

3.2. Elaboração do plano de ação
3.3. Execução do Piograma Educativo
3.4. Avaliação do Programa Educativo.
Baseados em MARCONDES (zg), NYSWANDER( 3 S~ PThDNT( 4Z),
MARCONDES e colaboradores ( 3 !) , DERRYBERRY (IO)(l~ na ORGANIZA
CION MUNDIAL DE LA SALUD(S) podemos dizer o seguinte:
Para que os indiv{duos ~e tornem conscientes dos probl~
mas de saúde existentes nas diferentes comunjdadcs,
e pr.Q_
curem a sua solução, surge a necessidade da realização
de
Programas de Educação em Saúde PÚblica bem elaborados~ Estes programas devem fazer também com que os indiv{duos
se
responsabilizem e colaborem para conseguir a saúde.
Na etapa de desenvolvimento atual daEducaçãoem
Saúde PÚblica torna-se necessário a existência de um serviço de Educação em Saúde PÚblica que se dedique integralmente ao trabalho do Planejamento. Os Programas Educativos não
devem ser independentes dos demais programas de saúde existentes, arites devem ajudar nos aspectos educativos destes.
Planejamento em Educação em Saúde PÚblica é um
processo de ação orientada, que visa atender às necessidades individuais e grupais. g um método que tem as potencialidades para reformar os fatores principais que produzem mu
danças. Através deste processo se tomam decisões.
O Planejamento em Educação em SaÚde·PÚblica tem

. ., .
como pr1nc1p1os os

.

.

segu~ntes:

Fazer parte de toda atividade humana (inerência), dar obje-
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tividade à açao (racionalidade), analisar todos os elemen. tos da situação em causa (universalidade) , integrar e coordenar todas as atividades (unidade) , ter continuidade (processo permanente) , previsão (examinar o futuro) e flexibil!
dado. O planejamento deve ter ~orno princfpios tamb~m o trabalho de equipe (trabalho conjunto dos responsáveis pelo pr.2_
grama), e o envolvimento e participação de todas as pessoas
afetadas diretamente pelo programa.

3.1. Diagnôstico da situação educativa
Esta etapa ~ muito importante para o êxito
qualquer Programa de Educação em Saúde PÚblica.

de

Do diagnôstico depende a determinação do Componente Educativo do Programa de Saúde.
Baseados em MARCONDES e colaboradores( 3 l), a OR
GANIZAÇÃO MUNDIAL DA SA0DE(S) e PIMONT( 42 ), podemos dizer o
seguinte:
O Diagnôstico Educativo consiste no levantamento e análise de dados· e informações das caracterfsticas sêcio-econômico-culturais e os problemas de saúde da Comunid~
de, e dos conhecimentos, atitudes, crenças e práticas
das
pessQas e~ relação i saúde, de maneira que se possa detectar barreiras que interfer~m nas mudanças de comportla~.~nto
e permitir que se tomem as melhores decisões ao planejar o
programa.
Os dados podem ser coletados de maneira periôdi
ca, contfnua e ocasional. Podem ser colhidos diretamente dos
informantes (dados primários) ou colhidos de levantamentos
já realizados e existentes (dados secundáriris).

:S conveniente dar ·sempre, uma busca inicial nos
dados secundários existentes,, antes de coletar os primários.
3.2. Elaboração do plano de açao
. (50)
Baseados em MARCONDES
, PIMONT (42), ORGANIZA(8)
. (31)
CION MUNDIAL DE LA SALUD , MARCONDES e colaboradores
,
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MAGER( 27 ~ LAFOURCADE( 23 ~ PACHEC0( 39 ~ e SOSSAIC47 )podemos di
~er

o seguinte com relação a esta etapa:
A e laboração do plano de ação deve ter em vis ta:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

D~terminaçio

dos objetivos educativos a serem alcan-

çados;
Identificação dos recursos (humanos, materiais e financeiros) da Região, que pos~am ser utilizados nas
atividades educativas;
Determinação do conteúdo a se desenvolver;
Seleção de métodos e materiais educativos a serem utilizados;
Planejamento e teste prévio de materiais educativos;
Determinação de critérios e instrumentos de avaliação do programa;
Determinação de responsabilidades;
Elaboração do calendário; e
Determinação do custo do programa.

Os objetivos educativos devem ser a primeira fase na preparação de um plano de ação pois dizem respeito a
meta ou fim para onde se dirige uma de~erminada ação educativa. Sem objetivos é impossível avaliar o rendimento
de
qualquer programa.
Para evitar distorções na descrição do comport~
mento que pretendemos conseguir no educando, os
objetivos
devem enunciar em t~rmos do educando (população alvo); nao
dar margem a majs de uma interpretação. Para isto devem ser
redigidos utilizando t~rmos precisos. Devem também ser operacionais, de maneira que o educando possa demonstrar
seu
comportamento de modo mensurável-, ou seja, devem especificar o tipo de destreza que o educador aceitaria como evid~n
cia de que o educando alcançou o objetivo; descrever as con
diç6es importantes segundo as ~uais o comportamento
deve
ocorrer e especificar também o grau de perfeição que o apreg
diz deve alcançar para ser aprovado.
Outra fase importante na elaboração do plano de
açao é a determinação de métodos e técnicas educativas. Os
métodos devem garantir que os conhecimentos cheguem aos in-

59

·divíduos,
"devem despertar e manter. o interesse,
assegurar a
..
.
.
compreensão de·novas. idéias e a participação da população,
Etimológicamente método significa caminho para se chegar a
um fim;
A determinaçio destes depende dos objetivos fo~
mulados, da população alvo à cobri r, .dos recursos disponíveis., da experiência da equipe nó manejo destes, do
tempo
disponível e o tipo de relacionamento entre agência e clien
tela.
Na aplicação de métodos é mui to im.portante a utilizaçio de Recursos Audiovisuais, pois está comprovado por
·muitos estudiosos da Educação que estes facilitam o Processo 'Educativo.
Uma vez determinados os· objetivos educativos do
programa, conhecendo os recursos humanos, materiais e fina~
ceiros que se podem utilizar e tendo também determinados o
conteGd6, calendário, os responsáveis, e o custo do programa, assim como os métodos e ma terias .educativos adequados,
pode-se passar logo à fase de Critérios e Instrumentos
de
Avaliaçio;
A palavra critério vem do grego "Kritein" e si_g
nifica juigar. O critério de avaliação indica o nível de re~
lizaçio considerado satisfatório para que se considere atin
gido' um determinado objetivo.
O Instrumento de avaliação é objeto ou recurso
utilizado para avaliar. Sua seleÇão é o aspecto mais importante no processo de avaliação.
Em todo programa de Educação em SaGde PGblica é
necessário que o instrum~nto avalie exatamente o que enun~
cia o objetivo correspondente. ·
Podemos·ver que tanto os critérios como os instrumentos de avaliação d~vem ser construídos de acordo com
o objetivo·proposto; mas, se depois de enunciado um determi
.nado objetivo verificamos que não é possível elaborar um in~
trumento de avaliaçio adequado para ele, é melhor eliminar
esse objetivo do programa pela impossibilidade de ser avaliado.
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3.3

Execuçio do Programa Educativo

Segundo MARCONDES(SO), a ORGANIZACION
MUNDIAL
4
DE LA SALUD(S) c PIMONT( Z), esta etapa deyc
visar
a
coordenação de atividades; a interpretação para o pÚblico,
dos objetivos e programas de saúde da Regiio; o treinamento
do pessoal de Saúde PÚblica de outras categorias, e lÍderes
da comunidade para o trabalho de Educaçio em Saúde PÚblica; o
relacionamento adequado entre Órgãos oficiais e grupos
da
comunidade; supervisão de atividades educativas e assessoria técnica e outras agências ou serviços em relação aos as
pectos educativos de seus Programas de Saúde.
3.4

Avaliação do Programa Educativo

O conceito de avaliação existe desde que os indivíduos tentaram mudar situaç6es e verificar o
resultado
de seus esforços.
Baseados nos estudos de MARCONDES e colaboradores(3l), SOSSAI( 4 ?), ANTONOWSKY(S), DERRYBERRY(lZ~·BERYL( 6 ),
HOCHBAUM ( 17 ) , KNUT SON ( 2O' 21 ' 2 2) , DEN I STON ( 9 ) e LAFOURCADE( 2 ~)
ternos que avaliação é um processo que mede o grau em que os
objetivos estabelecidos foram alcançados. Alguns desses autores também consideram avaliação corno o processo diagnóst!
co dos aspectos eficientes e ineficientes de qualquer programa.
Em ciências naturais ternos possibilidade de ava
liar resultados com exatidão, pois existem nestas ciências
instrumentos de avaliação que. oferecem medidas pre~isas das
qualidades que queremos medir. Em ciências do .comportamento
é mais difícil avaliar, ji que, ao estar lidando com. o cornporta~ento humano, hi urna certa impossibilidade de identif!
car empírica e diretamente os fenômenos e sua qualidade.
Não s~ deve confundir avaliação com rnedição;pri
e
meiro medimos para depois avaliar, ou seja, a avaliação
..
mais ampla que a rnediçio. A avaliação e uma
interpretação
de urna medida (ou medidas) em relação a uma norma ji estabe
lecida.

..
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As finalidades da avaliação estão voltadas para
a ~rganização que realiza determinado programa, tanto quan-.
to para os i ri di víduos que participam. do mesmo.
A avaliação pode ser feita periÓdicamente dura~
te a·marcha do programa (avaliação de progresso), ou no final (avaliação terminal). As avaliações periódicas permitem
identificar ~ corrigir a tempo, dificuldades ou barreiras
quando estas ocorrem.
Devemos avaliar em todo programa os conhecimentos, atitudes e priticas dos individuas referentes i saGde,
para isto ~ preciso voltar aos objetivos formulados no início.
.Os avaliadores podem ser os que planejam o programa, os que participam do programa e os que se beneficiam
com ele.
Para.finalizai, podemos dizer que a avaliação
das atividades constata se os objetivos propostos foram atingidos.

CA P ! T ULO

I V
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Educação em

1.

Sa~de P~blica

em Costa Rica

Minist~rio da Sa~de de Costa Rica(§)

Este Ministério cstií encarregado da política n.~
cional de SaGde. Normatiza. planeja ~coordena todas as ati
vidades pfiblicas e privadas de sa~de. Executa aquelas ativi
dades que segundo a lei deve cumpri r\ Tem propriedade para di
tar regulamentos aut3nomos nestas
mat~rias.
1.1. Organograma modificado do Minist~rio da
Ri c a • 19 7 7 .
( F ig . n 9 1) •

Sa~de

de Costa

1.2. Regiões Programáticas de Saúd~(V)

O País est~ dividido em cinco Regiões Programáticas, as quais constituem o nível operativo dos
serviços
que oferece o Minist~rio da Saúde
(Fig. nv 2).
Cada Região Programática conta com uma
multiprofissional que tem a seu cargo a programaçao,
çao e avaliação dos serviços e ações de sa~de.

e~uipe

dire-

A equipe Mul tiprofissional a ;Hve1 Regional co~

titui:
1 (um) M;dico especialista em Saúde PÚblica como

chefe

da Região Programática.
1 (uma)Enfermeira especialista em Saúde PÚblica.
1 (um) Microbiólogo.
1 (um) Odontólogo.
1 (um) Licenciado em Trabalho Social (na Região
Prog.
nv 1) .
1 (um) Licenciado em Nutrição.
1 .(um) Administrador.
1 (um) Supervisor Regiona_l de Saneamento.
1 (um) Chefe de Zona de Saúde Rural.
(§) COSTA RICA. Minist;rio de Salud. nenefícios Sociales de
Costa Rica. San José, Costa Rica, 1977.
(9) MEMORIA 1976-77 (Minist~rio de Salud de Costa Rica) San
Jose, 197·7-78.
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(•) Pto)nte: M~:MORIA•UU (MlnistC:rlo Je S•luJ .1~ Cotta u~··)
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3 ·· . ... '
'
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Fonte: MEMORIA 1976-77 (Minist6rio de S3lud
de Costa Rica) San JosE, 1977-78.
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1.3. Programas prioritirios de Safide
da SaGde da Costa Rica desenvolve~
nos anos de 1~7b c 1977, alguns programas considerados priE
9
rit5rios. Dentre estes dcstacam-sc( ) :

·o

Minist~rio

- Programa de Saúde Rural, com o objetivo de "Extender
a. localidades com menos de 2.000 habitantes (zona rural e
rural dispersa) a cobertura de serviços _mínimos integrais de
saúde a toda a populaçio, utilizando pessoal auxiliar · bem
treinado e supervisionado, com apoio das estruturas org~ni
zadas e funcionais dos serviços de saúde existentes".
-·Programa de Nutrição c Centros Infantis, com os objetivos de:
a) "Identificar os problemas nutricionais com uma definiçio clara da magnitude do dano c sua transccnd~n
cia social.
b) Proteger, promover c recuperar a boa nutriçio
dos
grupos biol6gicamentc mais vulner5veis e socialmente
mais necessitados.
c) In~rementar a cultura nutricional c propiciar priticas adequadas de alimentação.
d) Promover o consumo de alimentos de alto valor ·nutricional produzidos no País.
e) Fomentar o interesse pela nutrição c propiciar a coa~
denaçio dos organismos cs ta tais e priva dos com a problemitica alimentar e nutricional do País.
f) Promover a participação comunal nas atividades
locais de nutrição.
g) Colaborar na formulação e execuçao da Política Nacio
nal de Alimentação e Nutrição".

(

9

)MEMORIA 1976-77 (Minist6rio de Salud Jc Costa Rica)
José, 1977..:73.

San
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Por sua vez o Programa de Centros Infantis
de
Atenção Integral (CINAI) tinha por objetivo atender à criança de 2 a 6 anos de idade que, parcial ou totalrn~nte, se e~
contra carente de proteção e/ou exposta a alto risco . de doen
ças, ocasionadas po~ condições corno trabalho da mãe, farn{.
lia numerosa ou baixa renda familiar.
'

- Programa Materno-Infantil, desenvolvido com o propósi
to de promover e rnelhorar·a saGde da mãe e da criança.
Em
seu plano de trabalho, o Departamento Materno-Infantil foca
lizou três aspectos básicos:
a) Estudo e análise dos conhecimentos recentes com respeito a problemas da mãe e da criança.
b) Formulação de técnicas normativas e de planejamento.
c) Avaliação do nível de saúde materno-infantil nacional e: por regiões programáticas.
- Programa de Saúde Comtinitâria, envolvendo o conjunto
de ações intra e extra institucionais de saúde integraL re~
lizadas por uma equipe de saúde com a participação ativa da
comunidade. Consistia num sistema de atenção mais dinâmico
para a comunidade, com sua participação para a solução dos
problemas.
O Programa tinha corno finalidade atender as ne-.
cessidades da população das áreas urbanas e urbano - rurais
(comunidades com uma populaÇão de mais de 2.000
habitantes), dando ênfase à população marginal, na qual se originam, por suas caracterfsticas de vida, numerosos ·problemas
de saúde que.constituem perigo para o resto da população.
-Programa de SaÚde Buco-Dental, com o objetivo de "Co~
servar e preservar a saúde oral, mediante diagnóstico prec~
ce, execução de ações clÍnicas, cirúrgicas e restauradoras
e a aplicação de medidas preventivas fundamentadas em comp~
nente educativo básico".
- ProgramaAntivenéreo, com o propósito de controlar a:
incidência das enfermidades de. transmissão sexua-l, mediante
a. procura de contactos, divulgação do programa c cducaçüo do

68

pfiblico a ní~el nacional.
2. Dcpar tamcn to ~-c Educação em SaÚde Jc Costa Rica C

9
)

CDES)

2.1 .. Evoluçio hist6rica do DES
1936 - Surge interesse para estabelecer uma seçao, a fim de
centralizar as atividades educativas e de informaçio
da Secretaria da Saúde.
1937 - Inicia suas ·funções a Seção de Educação em Saúde, no
Departamento de Estatística Vital e Educação em Saú
de cujo Chefe ~ o Professor Jos~ Guerrero.
1940 - A Seção de Educação em Saúde separa-se do Departame~
to de Estatística e passa a fazer parte do
Depart~
menta Sanitirio Escolar, sob a direção do Dr. Sol6n
Nuii.e z.
1940 1952
A Seção de Educação em Saúde volta a fazer parte
·Departamento de Estatística Vit~l.

do

1953 1955
As duas Seções separam-se organizando-se cada uma d~
las como Departamento, com pessoal c funções específicas. O Departamento de Educaç5o recebe apoio ~~cn!
co-financeiro do SCISP (Servicio Cooperativo Interarnericano de Salud PÚblica) , recebendo equipamento e
treinamento técnico de seu pessoal.
1955 1961
A ONICEF (Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas em Prol da Criança) e a CARE (Cooperativa Americana de Remessris ao Exterior) prestam auxílio financeiro ao Departamento de Educação em Saúde.
CQ)

-

Documentação fornecida pelo Departamento de Educação
em Saúde (DES), do Ministério da Saúde de Costa Rica
1977.
- MEMORIA 1976-77 (Mini~tério de Salud de Costa Rica).
San Jos~. 1977-78.
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1969 - O Departamento de Educaçãp em Saúde passa a integrar
a Divisão de Serviços de Apoio.
1972 - O Departamento de Educaçio em Safide passa

a

fazer

parte da Divis5o Administrativa.
1977 - O Departamento de Educação em Saúde passa a fazerpar

te da Divisão de Serviços Médicos.

.QUADRO N9 3

ATIVIDADES REALIZADAS PELO DES NOS ANOS DE 1974-1977
ATIVIDADES

1974

1975

1977

1976

,.

DOCENCIA:
Cursos oferecidos sobre metodologia educativa

12

13

23

21

818

1746

1534

1088

30

33

6

13

Educação Direta i Comunidades:
Atividades educativas com discussão de grupo e projeção de filmes

1358

1943

529

1214

ASSESSORIA:
Reuniões de trabalho com pessoal do setor saGde e afins paraasse~
soramento, coordenação e planejamento de projetos e atividades ed~
cativas

Cf)

U)

385

432

MATERIAL EDUCATIVO:
Albuns seriados, monografias, m6dulos de iuto instrução,cartaz,
panfletos (nGmero de temas feitos).

(f)

UJ

25

29

...,

-

22

24

-

-

140

•141

-

-

NGmero de funcionários treinados
Seminários, congressos, mesas redondas sobre saGde aos quais foi dada
assistência técnica

Artigos redigidos para a revista ''Salud para todos"
Meios de Comunicação social
Roteiros para o programa "Las pláticas

de don Rafael".

Programa de rádio sobre higiene dental.

39·

(r) Atividade realizada mas não registrada.

Fonte:

~ffiMORIA

1976-77 (Ministerio de Salud de Costa Rica)
San José, 1977-78

........

o
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2.2. Filosofia
está
O Departamento de Educação em SaGde (DES)
baseado na filosofia de que a Educação em SaGde PGblica . ;
urna disciplina que tem caráter profissional, aplica cientificamente a educação e fundamenta-se nas ciências do compor
tarnento humano.
Al;rn disso, considera que a finalidade da Educaçao em SaGde Pfiblica é promover mudanças
no comportamento
humano com respeito i saGde, a nível de indivíduo, família
e comunidade. Também acredita que a EducaÇão em Saúde PGbli
ca não se trata só de urna ação de apoio de caráter · 'técnico
pr.ofissional, mas da complementação dela no planej arnento de
·todos os p~ogiarnas específicos de saúde .

. 2.3. Objetivos
ODES trabalha com os seguintes objetivos:
a) Complementar e dar apoio aos programas do Ministério
da SaGde, com a finalidade de que estes alcancem seus
objetivos técnicos com ·ajuda do componente educativo.
b) Incentivar as condutas necessárias dos diferentes es
tratos da população para que possam adotar as medidas adequadas em relação à proteção, fomento e recuperaçao da saúde individual, da famÍlia ~ da comunidade·.
c) Orientar a conduta da população com respeito i

da dos s~rviços de saGde, com base nas
individuais e comunitárias.

dernan
necessidades

d) Conseguir que se mobi.lizem os recursos que a comunidade, quando bem informada e incentivada, pode colocar a disposição das atividades de ~aúde que se pro-
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gramem para seu benefício imediato.
e) Capacitar em princÍpios, métodos e técnicas em Educa
çio em Sa~de o pessoal de sa~de do Ministério da Safi
de e Instituições afins.
...
f) Elaborar material educativo para os programas de sau
de.
2.4. Estrutura
ODES conta com duas seções:
A. Seção de Educação em
B. Seção Audiovisual.

Sa~de.

2.5. Recursos
2.5.1. Humanos:
A. Seção de Educação em Safide.
1 Diretor (Educador de
10 Educadores de Saúde
3 Divulgadores
2 Secretárias
3 Desenhistas

Sa~dc P~blica
P~blica

III)

II e I

B. Seção Audiovisual.
1 Chefe

1 Editor
2 Fotomecânicos
5 Operadores de máquina
2 Mimeografistas

1 Desenhista
1 Encadernador
1 DatilÓgrafo

2.5.2. Materiais:
A. Seção de Educação em Sa~de Pfiblica .
2 unidades móveis equipadas com material educativo
1 veículo automotor
14 microfones
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9 amplificadores.dc som
1 autofalante po~titil
15 autqfalantes para ve!culos
z·gravadores tipo cassete
6 g-ravadores de fita magnetofônica
2 tocadiscos·
1 misturadora para gravações
8 projetores de filmes
10 projetores de diapositivos
1 episcópio
3

~etroprojetores

10 p~ojetores de filmes com reproduto~ de cassete

15 projetores de filmes 16 mm
9 telas para projeção
4 geradores portiteis
1 equipe· d~ oficina de gravaçao profissional
Coleçio de filmes educativos

B. Seção Audiovisual
Seçã6 equipada para trabalhos com impressão
2.5.3. Financeiros

Verbas designadas no:
Orçamento do Governo Central de Cost~ Rica
Orçamento.do Programa de Ajud~ Fa~iliar

2.6. Os Educadores de Saúde Pública do DES
2.6.1. Formação

O DES conta atualmente com 11 Educadores de Saú
de PÚblica a nível pr6fissional, dos quais:
- 1 com formação universitiria em S~rviço Social e cur-

so de espccia 1 i zação em Educação em Saúde · Púb 1·ica
no Chile.
- 4 com formação univcrsit5ria em Educação e curso
d~.
e~pecialização em Educação em Sa~de PÚblic~ no Biasil.
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. :. .1·

com~

formação universitária em Educação e curso
de
espe·cialização em Educação Buco-Dental nos Estados
Unidos.
- 5 com formação universit.5ria em Educação.

2~6.2. C~tegori~s

Os·.·Educ~dores

vididos
·a}

~m

3

de SaGde Pfiblica do DES estio di-

c~tegorias:

Ed~cador

de Safide PGblica I

O requisito para pertencer a esta categoria con
·siste em ter diploma de magistério em Ciências
Ge·rais ou Ciências BiolÓgicas ou equivalente em anos de
carreira universitária em Ciências do comportamento.
b} Educ'ador de SaGde PGblica II
O requisito para estar inclu{do nesta categori~
é ter diplo~a de magist~rio em Ciências Gerais
ou
Ciên~ias Biol6gicas, experiência mfnima·de.um ano co
mo Educador de Safide PGblica I, ou ter diploma de Ba
charel ~m Ciências do Comportamento, em Educação ou
em Biologia.
c) Educador de SaGde Pfiblica III
Par~

pertencer a ~sta categoria exige-se experiência mfnima de 5 anos como Educador de Safide PG'·
blica rr.

2.7. Funções e atividades
As funções e atividades.do DES * seri~ analisadas em dúas colunas. A coluna da esquerda (situaçio oficial) representa o estabelecido pelo DES. A coluna da direita (situaçio real) repres~nta a si
tuaçio encontrada.
SITUAÇÃO
A

OFICIAL

De Ajuda Técnica:

.

SITUAÇÃO

REAL

A -

- Planeja os prog~amas educativos conjuntamente
com os diferentes Departamentos do Ministério
da SaÚde e Instituições afins, que
realizam
serviços de saúde.

- Não encontramos evidência àe planejamento conjunto, mas simplesmente de cooperaçio com os di
fe~entes Departamentos do Ministério da Saúde e
Instituições afins, através de fornecimento de
material, impressos, cartazes, publicações gerais, m6dulos de auto-instruçio,.filmes educati
vos e recursos humanos para realizar palestras,
reuniões, cursos e outros.

Normatiza a metodologia educativa dos programas de Saúde do Ministério da Saúde.

- Elabora as normas a Nfvel Central da metodologia para algumas atividades educativas, nao.especificamente dos programas de Saúde do Mini~té
rio.

* - Documentaçã6 oferecida pelo Departamento de Educaçio em Saúde de Costa Rica.

- Funções e atividades realizadas especificamente pelos Educadoi~~ I, II e III dó Departamento de Educação em Saúde CPES) de Costa Rica.
-...]

VI

- Dirige a ação educativa dos Programas do.Plano
Nacional de Saúde.
Coorde~a

· - Participa de atividades educativas is?ladas não c_9
~o dirigente da ação educativa dos Programas
do
Plano N.acional d.e Saúde.

os esforços e recursos educativos do
Ministério de Saúde e Instituições afins para
o desenvolvimento dos Programas de Saúde.

- Coordena atividades educativas com outros Departa
mentos do Ministério e Instituições afins, para o
desenvolvimento de ~lguns Progr_amas de Saúde.

- Assessora e dá consultoria, mediante recomenda
ção de normas e procedimentos técnicos.educat!
vos dentro dos programas de saúde, e na organ!
zação de eventos nacionais e internacionais
tais como congressos, seminários e outros.

- Algumas atividades são realizadas de forma esporá
dica.

- Avalia o componente educativo dos Programas de
Saúde do Ministério da Saúde.

- Não encontramos nada a respeito.

- Estimula ação educativa dos Programas do Minis
tério da SaÚde.

- Atualmente o Departamento está interessado em par
ticipar do planejamento dos Programas de Saúde pl~
nejando o componente educativo.

- Participa do planejamento e desenvolvimento do
currículo de estudos referentes a temas de saú
de da Faculdade de Educação da Universidade de
Costa Rica e Escolas Normais ~formadores_ de pr~
fessores de Educação primárià do país, e no d~
~envolvimento de eventos nacionais e
interna
cionais: congressos, sem~nário~, etc.

- Não encontramos nada referente a planejamento
desenvolvimento do currícuio.

-

e

No referente ao desenvolvimento de eventos natiq~
nais tem-se participado em alguns seminários den-·
tro do país ..

-...J

0\

B - De Treinamento:
in i
- Participa do planejam~nto do treinamento
cial e do retreinamento pe~i6dico sobre princípios, métodos e técnicas de educação em Saúde, dirigido a:
a - Pessoal que ingressa no Ministérib da Saúde.
b - Pessoal em Serviço do Ministério da Saúde.
c - Pessoal e estudantes de outras
-Instituições ou organismos:
. Escola de Enfermagem
. Cursos de Auxiliares de Enfermagem
. Escolas Normais
Faculdade de Educação da Universidade de
Costa Rica .
. Cadeira de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina.
. Centro de Estudos Sociais e de População
(CESPO) da Faculdade. de Medicina .
. Hospitais
. Professores de educação primária e professores de educação secundária em servi
ço.
• Damas voluntárias de Instituições hospitalares.

B -

Atividades realizadas parcialmente, pois participa
do planejamento do treinamento inicial e treinamen
to em serviço de:
Pessoal e estudantes do Ministério da Saúde e de
outras Instituições. (Escola de Enfermagem e CoE
po da Paz)
Para os outros organismos somente são oferecidas
palestras de maneira não sistemática.
- Quanto à Faculdade de Educação somente se trata de
uma colaboração, pois o DES não planeja o curso .
- Quanto a treinamento internacional
tro de atividades.

não hi

regis-

-...J
-...J

. Corpo da paz.
Melhoradoras do lar .
. Clubes 4-S .
. Associação Demográfic~ Costariquenha •
. LÍderes locais .
. Treinamento em cursos locais, principalmente para bolsistas de outros países .
de
. Treinamento a nível internacional,
acordo com a solicitação do
resp~ctivo
,
,
pa1s ou pa1ses .
. Outros.
C - De Investigação e Avaliação:
-Promove, assessora e participa de estudos de
investigação psicol6gica, sociol6gica e antropol6gica em relação a conhecimentos, atitudes,
e práticas de saGde nas comunidades:
. comunidade ·
• pÚblico em geral
. grupos de usuários dos serviços de saúde.

c -

- Avalia e interpreta dados culturais e s6cicr a!!
tropol6gicos obtidos de investigações realiza·das a nível de comunidade para sua
aplicação
em Programas de Saúde PÚblica.

- Não encontramos nada.

- Investiga e avalia a metodologia e o

- Não encontramos nada.

conteúdo

utilizados pelo pessoal dos serviços de saúde,

- 56 temos conhecimento de uma investigação sobre
práticas alimentares que serve logo para os programas radiofônicos: "Voces dei pueblo" e "pláticas de don Rafael".

........
Oó

no desenvolvimento de atividades .educativas.
- Avalia o material educativo (cartazes, folhetos, albuns seriados, filmes, diapositivos, fi
tas, imanógrafos, etc), a ser utilizado pelo
pessoal médico e paramédico, assim como o grau
de compreensão pelo pGblico deste material.
Ensaia, investiga e avalia métodos educativos
(discussões abertas de grupos, painéis, simpósios, foros, seminirios, sóciodrama, psicodrama, psicodinâmica, laboratórios,
vivências,
etc).
- Realiza investigações a ~ível Local para ôesc~
berta e utilização de lÍderes, recursos institucionais e materiais que servem aos propósitos dos Programas de Saúde.

- ODES apenas elab6ra material.

- SÓ ensaia. Não encontramos atividades de investigação e avaliação.

~

Não encontramos nada.

Realiza estudos a Nível Local dos meios de comunicação de massa mais utilizados e que apresenta maior crédito p6pular (imprensa, ridio,·
televisão, cinema).

- Não encontramos nada.

Investiga o grau de ac~itação dos usuirios sobre os serviços que oferecem os Centros de SaGde, Unid~des Móveis e Maternidades.

- Não

encontramo~

nada .•
......
•.o

Investiga a aplicação dos princfp~os de Rela :ções Humanas pelo pessoal dos Centros de Safide, no atendimento ao pfiblico.

- Nio encontramos nada a respeito.

D-

D - De Comunicação Educativa:
1 - Preparação de material educativo
- Planeja, seleciona e elabora material educátivo (folhetos, cartazes, volantes, mono
grafias, albuns seriados, etc).

-ODES produz material educativo (folhetos, cartazes, volantes, monografias, albuns seriados, etc).

2 - Preparação de Programas informativos para

- Difundir e popularizar os princfpios funda
mentais que sustentam os Programas de Safide~

Orientar a opinião pÚblica a respeito
problemas de saúde.

-ODES realiza dois programasradiof6nicos (voces dei
p~eblo.e Pláticas de don Rafael) que oferecem informações sobre diferentes temas de safide.·
Idem.

de

- Dar informação sobre os serviços assistenciais
existentes e sua correta utilização através de
meios de comunicação de massa:. imprensa, rádio,
televisão, cinema e divulgação ambulante com u
nidades m6veis de som.

- Foram encontradas estas atividades somente
com
rádio, imprensa e na divulgação ambulante com uni-.
dades m6veis de som.

E - De Supervisão:

I

00

c

- Não há registro de informações.

F - De Administração Interna:
- Determina as necessidades educativas de acordo
com os programas prioritários de saude estabelecidos pelo Minist~rio da Saude.

F -

- Determina a estrutura e funcionamento do
tamento.

- A Diretora do DES é a pessoR encarregada da parte administrativa.· Ela trata de manter uma estrutura adequada para cumprir com as funções propo~.
tas, assim como tamb~m luta pela aquisição
de
maior numero de recursos humanos.
- Idem.

Depa~

- Determina os recursos humanos e materiais necessários.
Elabora o ~elat6rio (Mem6ria) Anual do Minist~
rio da Saude.

- São encontradas atividades de colaboração com alguns programas que solicitam ajuda do Departamento.

- Encontramos todas as mem6rias elaboradas até
ano de 1977.

o

2.7.1. Funções e atividades realizadas pelos Divulgadores(*)
Seleciona e organiza, atrav~s de visitas às pr.§
- Não encontramos-nada a respeito.
prias comunidades grupos considerados
chaves
(lÍderes comunais, professores de escola, est~
dantes, trabalhadores, pais de famflia, etc)
com os quais realizam atividades educativas de
grupo.
(*) Formação do divulgado:
- Educação secundária completa.
00
1-'

- Foi encontrado registro de palestras executadas
em diferentes comunidades do país.

Realiza palestras sobre problemas pri6ritários
de safide para grupos co~unais de .áreas rurais
e periurbanas.

Os.Divulgadores do DES, só vio trabalhar nas diferentes comunidades, logo após
revisão
por
parte dos Educadores d~ Safide PGblica dos contefi
dos a serem desenvolvidos.

- Seleciona e prepara, com assessoria do Educador de Safide Pfiblica os ~ontefidos básicos das
reuniões educativas com grupos da comunidade.

-

Elabora roteiros para programas de rádio sobre
problemas prioritários de safide.

- O DES tem arquivo de roteiros feitos por este

a equipamento audiovisual, projetores de
cinema,· projetores de diapositivos, retroproje
tor, equipamento de som, g~avadores, etc, para
utilizar em reuniões educativas com a comunida
de em cursos de treinamento e em todas as atividades cientÍficas patrocinadas pelo !·Iinisté
rio da Safide (seminários, simpósios, mesas redondas, etc).

- No DES todos os Divulgadores recebem treinamento.
sobre manejo de equipamento audiovisual.

s~al.

~lanej

Cuida da manutençio do equipamento audiovisual
mediante registros periódicos de seu estado, e
comunica oportunamente qualquer defeito.
- Mantem um registro atualizado do material
equipamento audiovisual que tem:o DES.

e

Mantem controle dos empréstimos de materiais e
equipe às Instituições ou funcionáríos.

pe~

i

I

I O DES tem fichas de controle onde os Divulgadores
I - anotam qualquer defeito encontrado.
I

I

- O DES tem um arquivo fotográfico onde os Divulgadores registram todo o existente.
- O DES tem fichas onde os Divulgadores controlam
os empréstimos.

00
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- Capacita o pessoal de saúde e de Instituições
afins sobre o correto manejo e-manutençio de
material e equipamento audiovisual.
Condu:em os carros do DES.

- Os Divulgadores tem participado em virios treinamantos a respeito.
Estas atividades são realizadas por dois Divulgadores.

00
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Existem outras açoes de Educaçio em SaGde PGblica exercidas por outros 6rgios independentemente do DES do Minist~
rio du SaGde. Sio as ações realizadas pelo:
- Plano p i 1 o to de Saúde Rura 1 de "San Ramón"
( n'a li zado
na província ~c Alajuelu) e
- As realizadas pelo Departamento de Relações PGblicas da
Caixa Costarriquenha de Segurança Social(realizadas em
San José- Capital).
Cada um dos lugares mencionados conta com os
serviços de um especialista em Educaçio em SaGde PÚblica .Gr~
duados no Chile c em Porto Rico, respectivam~nte.
Por falta de informaçio sobre suas funções
atividades, om'i times sua análise crítica.

e
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Análise Crítica e

Propo~

Para fazer a nn51lsc crftica do trabalho desen
volviJo no Departamento de Educação
Saúde PÚblica (DES),
do Minist~rio da Saúde de Costa Rica, e propor algumas mudanças, utilizamos novamente duas colunas: n~ coluna da .esquerda ~ apresentada a análise críti~a e na coluna da direi
ta· as sugestões correspondentes.

em

Propostas

Analise Crítica
1- Filosofia

1 -

- Quanto à filosofia do DES, podemos dizer que e~
tâ bem orientada ao afirmar que "a Educação em
Saúde PÚblica é uma disciplina que tem caracter profissional, que aplica cientificamente a
Educação e se fundamenta nas Ciências do Comportamento Humano", levando em consideração o
mencionado no Capítulo II, onde deixamos claro
aplicar
que a Educação em Saúde PÚblica deve
conhecimentos e técnicas tomadas das Ciências
da Saúde, do Comportamento Humano e da Educa- (52)
çao
~ ·
- O DES considera ~ambém que a finalidade da Ed~
caçao em. Saúde Pública é "promovermuuanças na.
conduta humana com respeito à saúde, nos
níveis do indivíduo, família e comunidade".

- O DES deve acrescentar, com base em nossa definição exposta no Capítulo I, que a finalidade da Edu
cação em Saúde PÚblica não somente é promover mudanças mas,como processo,deve fazer com que os in
di víduos adquiram, ·reforcem ou mudem (d-ependendo
do caso) seus conhecimentos, atitudes, crenças e
práticas conducentei i saúàe.

2- Objetivos

2 -

- Se considerarmos os objetivos da Educação
em
.
(28)
Saude Publ1ca de acordo com ~~RCONDES
, OR-

-ODES deverá incluir entre seus o~jetivos:
~
"Fazer da saúde um valor aceito pela comunidade(?)" ..

00

GANIZAÇÃO MUNDIAL DA SA0DE( 3 ?), BRITO BASTOS;
citado por BICUDO(?), e PIMONT( 4 Z),
expo~tos
.
.
no capftulo I, observaremo~-qu~ os objetivos.
mencionados pelo DES são mui to parecidos com os
propostos por esses autores.

- Fazer com que a comunidade dê valor alto
safide ( 2 B) (~?)

a

-.Leva~·

a ~opulação.a.tbmar consciência do seu
direitb i -safide deniro ~o grau de desenvolvime~to ~o grupo social ·no qual vive o indivf(42).,
d uo
.

- Encontramos que, especificamente, o
objetivo
(e) do DES está limitado a capacitação do pessoal de safide do Minist~rio da Safide e Instituições afins a princípios, métodos e técnicas
em Educação em Safide Pfiblica.

- Ampliar a capacitação em Educação em Safide Pfiblica em geral, que abrange mais que princÍpios,·métodos e· técnicas.

3 - Estrutura

3 -

~

- O DES deve deixar de pertencer à Divisão de Servi
ços Médicos e passar a formar parte da linha assessora, juntamente com a Junta de Vigilância de
Drogas e Estupefaciêntes, Assessoria Legal, Instituto Nacional sobre Alcoolismo, Planejamento Se
torial, Instituto Costarriquenho de Investigação,
Saúde e Nutrição. (fig. n9 3).

O DES atualmente pertence i Divisão de Serviços Médicos, conforme organograma do Ministério da Safide. Do ponto de vista ad~inistrativo,
nesta colocação suas ações estio limitadas,
pois não pode prestar coordenação adequada as
diferentes Divisões ·e Dep1:ntàmento do .Minist~
rio.

Neste nfvel o DES terá acesso a todas as
Divisões do Minist~rio, indispensável para que t~nha
autoridade normativa e póssa planejar as ati-vidades educativas dos seus prog!amas, sua coordena- ·
ção e avaliação.

00
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Fig.

3

N!VEL ADMINISTRATIVO PROPOSTO DO DES. DENTRO .DA
ORGANIZAÇÃO DO MINISTlfRIO DA SAODE DA COSTA RICA.

I~UDITORIA
CERA L

(') Ponte: MEMORIA•I977 (Minlsthlo de S.1 lud J• Costa Rica)
S•• Jool• 1071

- Costa Rica está dividida em 5 Regiões Programá
ticas de Sa~de, que constituem o nível operati
vo dos serviços oferecidos pelo Ministirio da
SaÚàe. Cada uma destas Regiões conta cornos ser
viços ·de uma equipe multiprofi~sional, porim
incompleta; porque ainda não tem a participação do Educador de Saúde PÚblica. Em outras p~
lavras,· os serviços ~e Educação em SaÚde PÚbli
ca na Costa Rica ainda não estão regionalizados.

ODES deve regionalizar os serviços de Educaçãoem
Saúde Pública. considerando que a Estrutura d~ _Re-;-,
gionalização de Serviços de Saúd~ já e_stá implan:..
ta~a na Costa Rica.
Desta maneira a Educação em Saúde PÚblica . fun""'
c~onará a Nível Central, normatizando os· progra-.
·mas educativos; a Nível Regional, adap~an4o-se as
normas desses programas is regiões e a NÍ~el -1~-
cal, executando-os.
Tanto a Nível Central, como a Nível Regional,de ·
vem ser utilizados os serviços do Educador de Saú
de PÚblica, por ser este um especialista em Educa
ção em Saúde PÚblica. A Nível Loc~l, no en~ant~,
podem ser aproveitados os serviços_ do pessoal
·de
..
Atenção Primária de Saúde, que deverá re~ebertrei
namento adequado para integrar educação is
suas
atividades de rotina. g necessário tambim que seja montado um sistema de supervisão, para garantir a qualidade do trabalho educativo.
Para isto oDES deverá criar novos cargos-de Educador de Saúde PÚblica, tanto a Nível Central,
quanto a NÍvel Régional (especificamente a nível
de Região_Programática).
\0

o

O DES está dividido em duas Seções:
- Seção 1e Educação em Saúde PÚblica e
- Seção Audiovjsual (esta Seção fornece material para todo o Minist~rio)
Tal estrutura ê muito limitada e não perm!
te que o DES possa realmente prestar os serviços que lhe são inerentes.

- O DES deverá ser assim estruturado (Fig.n9 4)
- Diretoria
- Seção de Planejamento, na qual se transformará
a atual Seção de Educação em Saúde PÚblic~.
Seção de Treinamento.
Seção de Recursos Audiovisuais.
Seção de Investigação.
- Biblioteca.
- Setor de Administração.
- Considerando quç as responsabilidades em Educação
em Saúde PÚblica são muitas e especializadas,
~
indispensável que a Direção do DES, esteja a cargo (como está neste momento) de um Educador
de
Saúde PÚblica que ~ um especialista nesta área.
Na ausência do Diretor, qualquer outro especialista em Educação em Saúde PÚblica poderá assumir
esse cargo.
Das seçoes
- À Se.;ão de Planejamento caberá a elaboração

dos
planos educativos dos programas do Ministério
a
partir do diagn5stico educativo da situação, incluindo a determinação dos objetivós, seleção de
materiais e m&todos educati~os. orçamento, identi

\0
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PROPOSTA DE ORGANOGRAMA PARA O DFP DE EDUCA~ÃO EM SA0IJE
DO MINI~T~RIO DA SA0DE
DA· COSTA
RICA

r--------------------------------------··-
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ficação de recursos · humanos, financeiros e físicos, avaliação.
-A Seção de -Treinamento teri sob sua re~ponsabili
dade o treinamento em Educação em Saúde
PÚblica
do pessoal do Ministério da Saúde, e de outras
Instituiç6e~ ·afins envolvidas no trabalho de saúde.
-A Seção de Recursos Audiovisuais, encarregada de .
produzir materiais educativos que atendam as necessidades dos programas, deve constar de 3 seta~
res:
a. Setor de Elaboração
b. Setor de Utilização e
c. S~tor de ·Produção.
A. Ao Setor de Elaboração cabe pesquisar, preparar e
avaliar todo o material audiovisual a ser utiliza
zado pela população.
Seriam atividades específicas deste setor por exemplo:
- Redação de textos adapt~dos aos diferent~
níveis de escolaridadé e a cult~~a da população para a qual se destina o recurso
educativo.
- Preparo de roteiros para programas de ra

lO
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di o e televisão (trab_alho conjunto com · os
técnicos de saúde interes~ados em determi
nados trabalhos).
B.O Setor de Utilização .seri responsivel pelo treinamento sobre utilização de equipa~ento audio~i
sual para o pessoal de saúde e institui~ões afins
bem como ·da organização e operação de filmoteca e
do empréstimo .de equipamento.
C.O Setor de Produção ficará responsivel pelos·
·tra.
.
balhos de impressão.
Uma vez Regionalizada a Educação em Saúde PÚblica
este Setor terá que fornecer is diferentes Regiõe :
Programiticas o material educativo que estas . sol_!
citarem para o cumprimento das diferentes funções
educativas.
- A S~ção de Investigação seri encarregada de re~li
~ar atividades de investigação neces~ária para
a
. fundamentação dos programas .. Além disso deverá . se
encarreg~r de pesquisas sobre · a eficiincia de métodos edu~ativos.
Da Biblioteca

I.C

- A Biblioteca ê l.ndispensável como fonte de iriformaçoes · para o pessoal do DES, dos outros

<1rgãos

"-'=>

do Ministirio da Saúde, de outras Instituições afins e do pÚblico em geral na área da SaÚde PÚbli
ca e Educação em Saúde PÚblica.
Da Administração
- A Administração diretamente subordinada ao Diretor, terá a seu cargo:
Secretaria (comunicações, protocolo, arquivo,
etc).
-Pessoal (recrutamento, seleção, controle).
- Conservação e manutenção do prédio.
- Compras e almoxarifado.
- Orçamento.
- Transporte.
- Contabilidade e Tesouraria.
4 - Recursos

4 -

A- Recursos Humanos:
- Educadores de Safide Pfib1ica do DES.
- No DES existem atualmente 11 Educadores
de
Safide Pfib1ica, dos quais 6 tem curso de especialização em Educação em Saúde Pfiblica e
os
outros 5 são graduados universitários sem curso de especialização em Saúde PÚblica. ~ conv~
niente mencionar aqui que o Ministério da Saú

Visto que o Educador de Saúde PÚblica é um profi~
sional que trabalha com a equipe multiprofissional de Saúde PÚblica, e é um especialista na sua
área, é indispensável que os Educadores de Saúde
PÚblica do DES sejam diplomados universitários,com
curso de especialização em Educação em Saúde Pú-

10
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de nos Últimos anos tem dado oportun;idad·e para
que o pessoal do DES se forme em Educação
em
Saúde PÚblica.
7
Segundo a National Health Survey( ), estima-se
que é necessário 1 Educador de Saúde PÚblica
para cada 50.000 habitantes. Costa Rica,
com
uma populaçio de 2.000.000 hab~tantes, precisa
então de 40 Educadores de SaÚde PÚblica.
Há, portanto, um déficit de 29 Educadores de
Saúde PÚblica, ou seja o.país conta apenas com
28% do total de Educadores de Saúde PÚblica ne
cessários.

blica feito em Escola de Saúde PÚblica~
O Diretor deverá também possuir o título de Hes
tre em Saúde PÚblica, obtido em Escola de
Saúde
PÚblica.
Considerando que o país necessita de mais 29 Educadores de Saúde PÚblica e o DES
possue 10 ca~
gos c excluído o de Diretor), lotados emNÍvel Ce!!.
tral, é necessário que se abram novas vagas para
Educadores de Saúde PÚblica, totalizando 40 vagas,
assim lotados:
a- Seção de Planejamento: 4 Nível Central
30 Nível Regional
b- Seção de Treinamento: 2 NÍvel Central
c- Seção de Recursos Audiovisuais:
2 Nível Central
d- Seção de Investigação: 2 Nível Central

so

- Cada Seção teria um Educador de Saúde PÚblica nomeado como "Responsável de Seção", o qual velaria
pelo bom funcionamento da sua seção e ficaria, eg
tre outras atividades encarregado de apresentar um
relatório periódico das atividades executadas por·
sua Seção, para serem avaliadas por todos os Educadores de· Saúde PÚblica do DES. Os Educadores de
Saúde Púbiica de Nível Regional deverão apresen-

.
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tar relatórios _periódicos de suas atividades aos
Educadores de Sa~de P~blica de Nível Central.
As Seções devem tr~balhar de manei~a coordenada,
ou seja, conhec~ndo umas _o trabalhá das _outras e
planejando suas atividades, na medida possível em
conjunto; para alcançar os objetivos do DES. Com
esta ~ivisio em Seções~equilibrar-se-~ a_realização das diferentes funções do DES e desta
forma
evitar-se-á também a duplicação de certas atividades.
Categorias
- Somente existem as de Educador de SaGde PGblica I, II e III; sendo o Educador de SaGde PGblica III o Diretor; s6 uma pessoa pode
·ser
Educador de SaGde PGblica III, o que limita a
possibilidade de acesso destes profissionais.

Estabelecer mais categorias para o Educador de Sai!
de PGblica, mediante pr~vio estudo de funções
e
sua efetiva disttibuição, para permitir que este
piofissional tenha mais oportunidade de acesso.

- Para ocupar a categoria de Educador de
SaGde
PGblica I o requisito ~- ter diploma de professor de Ci~ncias Gerais, Ci~ncias Biol6gicas ou
de
o equivalente em anos (me~mo sem diploma)
carreira universitária em Ci~ncias do Comport~
menta Humano.

- Exigir como requisito para ocupar o cargo de Educador de SaGde PGblica I o diploma universitário
de professor de Ci~ncias Gerais, Biológicas ou di
ploma em Ci~ncias do Comportamento Humano.
Eliminar o requisitá de anos de equival~ncia em
Ci~nciás do Co~portamento Humano, pois o pessoal
~u~ ainda não tem diploma universitário não pode
ser considerado como profissional.

1.0
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-·Para·passar a ocupar o cargo d~ Educador de Saúde
Pública II, o Eduêador de Saúde PÚblica I deve ter
como mínimo 2 anos de experiência de trabalho, ter
diploma de Educador de-Saúde PÚblica e ser selecionado por provas e títulos.
-Os ocupantes de cargos com tÍtulo universi~ário,
mas_que ainda nãrr possue& a especialização, deverão ser ~nviados a Escolas de Saúde PÚblica para.
obterem o dipl6ma de Educadoi de Saúde PÚblica.

- O Educador de SaÚde PÚblica é considerado pelo
Serviço Ci vil da Cost·a Rica C++) como sub-profi~.
sional, já que antigamente se permitia quepe~
soal de nível médio ocupasse o cargo de Educa- ·
dor de Saúde PÚblica. Esta situação ainda nao
foi modificada pelo DES.

- O DES deverá estabelecer salários para os Educad~·
res de Saúde PÚblica de acordo com a escala de re
muneração dos demais profissionais da Equipe
de
Saúde PÚblica do Ministério, todos de nível universitário.

(++)_ Serviço Civil da Costa Rica:

Garante a eficácia da Administração Pública, protege os serviços pÚblicos, fomenta e
facilita o desenvolvimento do nível acadêmico do· funcionário pÚblico em procura da
carreira administrativa.
- COSTA RICA - Ministério de Salud - Benefícios Sociales de Costa Rica. San José,
Costa Rica, 1977.

i
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Divulgadores
Funções e atividades
Não encontramos nada a respeito das ativi~adés
deste pessoal em relação a organização e seleção dos grupos considerados chave (LÍderes comunais, Professores de Escola, Líderes formais,
Estudantes, Trabalhadores, Pais de FamÍlia
e
outros).
No referente i função de realizar palestras
sobre problemas . prioritários de saúde para gru
pos comunais, não deve ser função do Divulgadoi, já que existe o Pessoal Auxiliar de Saúde
a NÍvel Local com estas funções, e que convive
com ~s "diferentes comunidades.
Além disso. estas palestras são executadas de
maneira isolada. Os Divulgadores. (pessoal de
Nível Central) são estranhos is comunidades og
de eles vão, tanto para a população quanto para a equipe multiprofissional de Saúde. Desta
maneira, em lugar de ajudar pode-se formar bar
reiras difíceis de romper.
·Também achamos que os Divulgadores não devem
fazer roteiros para programas de rádio pois e~
tas são funções de outro pessoal mais especializado (Técnicos de Saúde de diferentes áreas,

- Que o~ . Divulgadores
~iquem com as funções de mane
.
.
jo, cuidado, registro, controle e treinamento sobre utilização de equipamen~o audiovisual mencionadas no capitulo IV, que são adequadas para o di
vulgador (de acordo com a sua formação) e
úteis
para o bom funcionamento do Departamento.
As outras funções destes Divulgadores devem ser
eliminadas, pois já figuram dentro das funçõesdos
Educadores de Saúde PÚblica e do pessoal de Saúde
de Nível Loca.

tO
tO

Educadores de Saúde PÚblica e Técnicos em Comu
nicação).
B - Recursos Materiais

B -

- O DES, conta com o equipamento necessário para
cun1prir todas as suas funções atuais. EntretaE_
to, no momento que ocorra a Regionalização da
Educação em Saúde PÚblica, os recursos
materiais terão que ser proporcionais às necessida
des de cada Região Programática.

- O DES aeverá ser dotado de maiores verbas quando
ocorrer a Regionalização, a fim de que possa aten
der às necessidades de mais equipamento.

S. Funç6es e atividades do DES

5 -

A - De ajuda técnica

A -

- O DES coopera com os diferentes Departamentos
do Ministério da Saúde e Instituiç6es
afins.
Esta cooperação consiste no fornecimento de ma
terial impresso, como cartazes c
publicações
gerais. Também oferece módulos de auto-instrução, filmes educativos, executa palestras, re~
ni6es e cursos. Esta cooperação é oferecida SE
mente quando soljcitada, de maneira não sistemática.

- O DES deverá realizar o planejamento sistemático ·
das atividades educativas de todos os programas de
saúde dos difeientes Departamentos do Ministério
da Saúde e Instituições afins.

~
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O DES oferece palestras sobre diferentes ~emas
de saúde em diferentes lugares do país.
Entretanto, nio corresponde ao Educidor .de
Saúde PÚblica oferecer palestras que não sejam
sobre ternas específicos de Educaçio.ern
SaÚde
PÚblica.
A Nível Local o pessoal de saúde· tem dentre
outras, essas funções.

Realizar palestras ou aulas somente sobre ternas es
pecíficos de Educação em Sa~de PÚblica.

B -

B - De Treinamento
O DES oferece treinamento sistemático e perlodico para o pessoal do Hi~istério da Saúde e de
outras Instituições (Escola de Enfermagem
e
Corpo da Paz).
Para os outros organismos, somente sio ofere
cidas palestras de maneira não sistemática.

Ao DES cabe dar treinamento sistemático e periódi
co sobre temas específicos de Educação em
Saúde
PÚblica, tanto a Nível Central corno a Nível Regi~
nal.

c-

C - De Investigação e Avaliação
O DES tem realizado muito poucas investigações
indispensáveis para a fundamentaçio de programas. f claro que, com o pessoal
insuficienie
em quantidade e qualidade, é praticamerite impossível desenvolver pesquisas.

- A medida que o DES for contando com o pessoal especializado deverá aume~tar as atividades de inves
tigação na área da Educação em Saúde PÚblica.

I
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D - De Comunicação Educativa
- O DES desenvolve programas próprios (desligados dos programas de Saúde do Ministério da Saiâ_
de) de educação do pÚblico em rádio e imprensa.
Podemos mencionar como exemplo a realização da
revista "Salud para todos", distribuída em todo o território nacional. Os roteiros desta re
vista são preparados pelos Educadores de Saúde
PÚblica, revisados por uma técnica em comunic~
ção e pelas correspondentes autoridades na matéria tratada. ODES produz também folhetos,
cartazes, volantes, monografias e outros.
E - De Supervisão
- O DES não tem realizado este tipo de ativid~
des, indispensáveis ao rendimento do serviço.
6 - Considerações Finais

- Para terminar esta análise é conveniente mencionar que:
- Depois de analisar as funções e atividades
realizadas pelo DES até o ano de 1977, podemos dizer, baseados em OLIVARES ( 36 ~ que a Educação

D·

- Contiriuar realizando programas de educação do públic6, ~a~ co~ planejamento si~ternátic6 que sirva
de apoio· a9s diferentes programas de saúde· do Minis±éri6 da Saúde.
- Fazer pré-teste do material educativo que .. garanta
sua efetividade.
- Preparar todo material educativo a ser distrib~i
do à população, contendo temas de saúde de respo~
sabilidade dos técnicos de saúde.
- Realizar sistematicamente análise do custo do material produzido para distribuição,-e avaliar os
benefícios produzidos nos educandos, para consta~
tar a validez deste material.

E Iniciar este tipo de atividades, tanto a NÍvelCen
tral como a Nível Regional e Local.
6 Convencidos do antieconômico da propaganda em Ed.!:!_
cação em Saúde PÚblica e da sua inefici~ncia para
a mudança do comportamento das pessoas( 36 ); con-

vencidos também de que a melhor forma de atuar não

.......
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em Saúde PÚblica na Costa Rica de modo geral e~
ti ainda atravessando a etapa
propagandista,
pois ainda não desenvolve, como parte de suas
funções e atividades, investigação e avaliação
sistemáticas, nem participa ativa e sistematicamente do planejamento educativo de todos os
programas de sa~de do Minist~rio da Sa~de.

consi~te

em distribuir indiscriminadamente informação ã população, mas tornar possível a partici~
pação do próprio homem C41 ) ; ç·ons iderando ainda que
vários estudos tem sido feitos com a final idade de
av~liar a efici6ncia·dos m~todos educativos,
entre os quais o estudo feito pelo Serviço de Exte_!!
são do Departamento Nacional de Ag~icultura
dos
3
Estados Unidos, citado por MARCONDES et al( l)que
concluiu que os m~todos que mais influíram na ado
·ção de práticas foram, nessa proporção:
M~todos de educação individual . . . . .
48,0 %
M~todos de educação de grupos .. . . . . .
32,8 %
M~todos de educação de pÚblico . . . .
23,4 %
Influ&ncia indireta do serviço . . . . . . 19,0 %
(de indivÍduos a_outros)
Propomos:
- Iniciar o trabalho de Avaliação da Educação em SaQ
de PÚblica para depois, levando em consideraçãoos
resultados desta, passar i etapa de planejamento
da Educação em Saúde P~blica com o que estaríamos
colocados na mesma etapa em que estão atuando os
países mais adiantados corno por exemplo a
Únião
Sovi~tica e os Estados Unidos neste momento.

- O Educador de Saúde PÚblica

~

ainda desconheci

- Preocupados em trabalhar cada vez melhor e com

o

......

o

f.l.l

do por um grande número de pessoas. Como possi,
veis causas deste desconhecimento podem-se men
cionar:
na
- A recente introdução deste profissional
Costa Rica.
NÚmero de profissionais reduzido.
Mercado de trabalho ainda restrito quase e!
clusivamente ao Ministério da Saúde da Costa
Rica.
Necessidades de maior coordenação entre oDES
e os demais 6rgãos do Ministério da Saúde e
Instituições afins~
- Desconhecimento da importãncia da Educação em
Saúde PÚblica e do exercício de atividades dos
Educadores de Saúde PÚblica, por parte de gra!!
de número de profissionais da área da Saúde e
áreas afins.

reconhecimento da importância da Educação em Saúde PÚblica, propomos que o DES:
-Procure, dentre outras funç5es. intensificar o
trabalho de desenvolvimento de comunidade, envolvendo para isto o maior número de
recursos
possíveis que possam contribuir para a Educação
em Saúde PÚblica.da população.
·
Aumente suas relações de trabalho com os 6rgãos
do Ministério da Saúde, planejando com eles os
diferentes programas de saúde do país.
- Aumente suas relações de trabalho com outras In~
tituições afins, realizando atividades de plan~
jamento com elas. E afim de tornar o DES
cada
vez mais conhecido, estabeleça, por exemplo, s~
minários sobre Educação em Saú~e PÚbl~ca, mantendo trabalhos de desenvolvimento de comunidade; mantendo coordenação de trabalho com Creches,
Escolas, Colégios e Universidades;fa~endo progra
mas para rádio, televisão; pliblicando artigos na
imprensa.
Para extender ainda mais a Educação em Saúde Pú. blica propomos:
- A inclusão da Educação em Saúde PÚblica nos cu!
rfculos de estudo das Faculdades de Medicina,O-

~

o

+>o

dontologia, Educação
rículo da professora
Veterinária de todas
cem toda~ ou algumas
ca.

(já incluído somente no curde Pr~-escolar) , Farmácia e
as Universidades que
ofer~
destas carreiras na Costa Ri

Oxali que algumas das propostas feitas ji estejam
sendo exercidas neste momento pelo DES. Esperamos
que esta pequena contribuição ajude o País a d~r
um passo a mais no que se refere a Educa~ão
em
Saúde PÚblica.

1--'
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1.

A Educação em SaÚde PÚblica está intimamente relacionada co~ o desenvolvimento s6ci~-econ3mico-culturaf de ca
da pafg, razão pela qual nos diferentes pafses a Educaçao em Saúde PÚblica tem evolufdo de maneira diversa.

2.

Ao estudar a Evolução histórica da Educação em Saúde Pú.
blica nos dife~entes p~fses. percebe-se que o seu desen
...
volvimento como disciplina e recente.

3.

A evolução dos conceitos da Educação em Saúde Pública ,
ocorrida nbs pafses mais adiantados nesta irea nos Últimos 25 anos permite identificar 4 etapas bem marcadas:
a- ·Apresentação de conhecimentos sobre Saúde.
b- Propaganda em Saúde Pública.
c- Investigação e Avaliação da Educação em Saúde PÚblica.
d- Planejamento da Saúde e da Educação em Saúde PÚblica.

4.

· S.·

De acordo com estas etapas, conclue-se que Costa Rica es
ti atravessando a etapa da propaganda em Saúde PÚblica.
N~cessitam-se

na Costa Rica atualmente de 40 Educadores
de Saúde PÚblica, para atender às necessidades básicas
da população e o pais só conta com 10 profissionais.

6.

Costa Rica não conta ainda com o Educador de Saúde PÚblica a nfvel de Regiões Programáticas integrando a equi:_
pe multiprofissional nelas existentes.

7.

O Educador de SaÚde PÚblica, como profissional novo no
pais, ~ ainda desconhecido por um grande número de pessoas.

8.

O Departamento de Educação em Saúde PÚblica do Minist&-

108.
rio da Safide da· Costa. Rica. pelas funções que deve cumprir, deverja est~r administrativamente situado no organograma do Minist5rio da sg~de a nfvel de assessoria
e
nao.na Divis5o de Serviços M~dicos como est5.
9~ ~ara que .. o Departamento de Educação em Safide Pfiblica fun

cione de maneira eficiente deve:
a- Estar a nfvel de assessoramento.
b- Ser di~igido por especialista em Educação ~m SaGde PG
bliéa.
c- Ter uma estrutura regionalizada.
d- Elaborar os programas educativos.
e- Treinar recursos humanos para desenvolverem
des ·ae Educação em SaGde Pfiblica.

ativida-

10.0 Departamento de Educação em SaGde PGblica deve ser reestruturado d~ uma man6ira a poder melhor cumprir
suas
funções e ·dotado adequadamente de pessoal, verbas e equl
pamento.
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