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FRIEDRICH, Denise Barbosa de Castro. O trabalho em Saúde: focalizando pessoas e 
processos nas equipes de Saúde da Família em Juiz de Fora. 151p. 2005. Tese (Doutorado 
em Saúde Coletiva) Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2005. 
A partir da observação de que os processos e as pessoas são capazes de interferir no 
desenvolvimento da estratégia de Saúde da Família, foi analisado o trabalho das 
Equipes de Saúde da Família no município de Juiz de Fora, na dimensão organizativa 
do processo produtivo, na dimensão político-ideológica e na econômica.  Para isso, 
utilizou-se uma abordagem qualitativa, realizando um estudo de caso que focalizou as 
relações de trabalho no contexto das transformações contemporâneas do mundo do 
trabalho. Foram realizadas entrevistas com os integrantes das equipes, gestores e com os 
responsáveis pela contratação das equipes, bem como análise de documentos e 
observação direta das equipes. Essa pesquisa revelou que a organização do processo 
produtivo das equipes se caracteriza por uma intensa divisão de trabalho e que a 
demanda do usuário e assistência à saúde são sub–temas que emergiram, possibilitando 
uma maior análise dessa dimensão. Na dimensão político-ideológica o trabalho é 
permeado de práticas de poder diversas, pois ele se desenvolve sobre relações de 
trabalho, como relações sociais, cabendo ressaltar que sub-temas como modelo 
assistencial, modelo gerencial e a informação entre equipes e gestores emergiram de 
forma a explicitar tal dimensão. Na dimensão econômica o trabalho se caracteriza por 
vínculos e remunerações diferenciadas para trabalhadores que compartilham o mesmo 
grau de responsabilidade, tendo como destaque sub-temas como: modalidades de 
vínculos, remuneração diferenciada e os direitos sociais. A capacidade instalada, os 
recursos materiais e humanos da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) e as 
relações interpessoais são fatores que influenciam tanto positiva como negativamente o 
desenvolvimento do trabalho das equipes. Considerando toda essa complexidade, as 
equipes, na medida em que realizam seu trabalho, estão destacando a importância do 
mesmo de forma a permitir a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) na sua 
totalidade em Juiz de Fora. 
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APRESENTAÇÃO 
 
FERRAMENTAS PARA DESCOMPLICAR A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 
MENTAL (Organizado pelo Prof. Dr. Mário Sergio Ribeiro), com 296 páginas em 
formato 16cm x 23cm; ISBN 978-85-7672-024-9. Editora da UFJF 

 

Conforme indicado por seu próprio título, o livro Ferramentas para 

Descomplicar a Atenção Básica em Saúde Mental é um instrumento que visa facilitar a 

abordagem dos problemas relativos à saúde mental no âmbito da Atenção Básica de 

Saúde (ABS). Dividido em três partes, — Identificando problemas, Diagnosticando 



os problemas e Intervindo sobre os problemas diagnosticados — faz uso de casos ou 

vinhetas clínicas para individualizar situações relativas ao Sofrimento Mental ou aos 

Transtornos Mentais específicos. Apresenta possibilidades relativas ao rastreamento de 

transtornos mentais ou de trabalho com grupos de risco, aborda aspectos clínicos e 

diagnósticos, opções terapêuticas e a tomada de decisão entre cuidar ou encaminhar os 

usuários a especialistas. Finalmente, orienta estratégias farmacológicas e não-

farmacológicas (simbólicas) para o atendimento da clientela habitual da ABS. 

O livro é fruto de um trabalho conjunto de: professores de psiquiatria da 

Faculdade de Medicina da UFJF; discentes e técnicos do Serviço de Psiquiatria e 

Psicologia Médica do Hospital Universitário da UFJF; profissionais da rede básica e 

especialistas em saúde mental do SUS de Juiz de Fora. Sua proposta de trabalho pode 

ser implementada em qualquer sistema ou modelo gerencial de atendimento em saúde 

— público ou privado, complementar ou suplementar, ou mesmo na prática tipicamente 

liberal —, ainda que não-sistêmico.  

Desenvolvido com um tratamento e um formato menos acadêmicos do que o 

comumente observado em textos especializados, este livro tem como objetivo maior 

facilitar o trabalho de médicos e não-médicos no cuidado dos problemas da “saúde 

mental” — aqui tomada em seus múltiplos aspectos e relações de interdependência com 

todos os demais fenômenos associados à plenitude ou à limitação da saúde. 

Segundo o Dr. Mílton de Arruda Martins — Professor Titular de Clínica Médica 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Presidente da Associação 

Brasileira de Educação Médica e autor do prefácio do livro — “trata-se de manual que 

será muito útil ao profissional da atenção básica e também aos estudantes das profissões 

da saúde. Servirá, também, de modelo e estímulo para que outros grupos de 

especialistas com experiência tanto na universidade como na rede de serviços preparem, 

também, manuais que sejam como esse, atualizados, práticos e elaborados 

especificamente para os profissionais da atenção básica”.  

 

NUTRIÇÃO: DA ASSISTÊNCIA À PROMOÇÃO DA SAÚDE. Organizado por: Irani 
Gomes dos Santos. Autoras: Alexandra Corrêa de Freitas, Carolina Lucci Penna, 
Carolina Nunes Ventura, Cristiane Hiromi Takaesu, Fernanda Ferreira Marcolino, Irani 
Gomes dos Santos, Paula Cristina Sobral Stancari. número de páginas: 378 
RCN Editora;  ISBN: 978-85-86214-08-6 
Apresentação por Alexandra Corrêa de Freitas, Fernanda Ferreira Marcolino e Irani 
Gomes dos Santos (autoras). 



Este livro foi idealizado e desenvolvido pelas nutricionistas integrantes da 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família, realizada no município de São 
Paulo, no período de fevereiro de 2005 a fevereiro de 2007, a partir da parceria entre 
Ministério da Saúde, Casa de Saúde Santa Marcelina e Faculdade Santa Marcelina – 
Unidade de Ensino Itaquera. 
 Durante esse período, a Zona Leste do Município de São Paulo vivenciou a 
inserção de diferentes profissionais em algumas Unidades de Saúde da Família, dentre 
eles o nutricionista, cuja atuação objetivava a promoção da saúde, prevenção e controle 
de deficiências nutricionais e doenças crônicas não transmissíveis, em ações 
desenvolvidas em grupos educativos, atendimento individual e visitas domiciliares. 
 Como forma de instrumentalizar e nortear as ações, surgiu a necessidade de criar 
protocolos de atendimento nutricional para os diferentes ciclos de vida. No entanto, a 
abordagem do nutricionista vai além da assistência à saúde, uma vez que se deve 
assumir uma visão holística do indivíduo, considerando sua família e ambiente onde se 
insere. Por esse motivo, o livro em questão aborda outros temas relevantes para atuação 
desse profissional. 

Criado a partir da utilização de referências bibliográficas atuais e conceituadas 
em Nutrição, o livro encontra-se organizado em seis grandes capítulos: 
1) Nutrição em Saúde Pública. 
2) Atuação na Estratégia Saúde da Família: que aborda temas como a Residência 
Multiprofissional e a Nutrição, Interdisciplinaridade, Família, Visita domiciliar e 
Grupos educativos. 
3) Aspectos Fundamentais no Atendimento Nutricional: ressalta a necessidade do 
nutricionista considerar em suas ações temas como Recomendações Nutricionais, 
Carências Nutricionais, Alimentação de Baixo Custo e Orientações sobre práticas de 
higiene. 
4) Protocolos de Atendimento Nutricional: direcionados a todos os ciclos de vida ou 
situação de saúde do indivíduo (criança, adolescente, adulto, gestante, idoso e acamado 
ou restrito ao lar), com passos para o atendimento, tabelas e gráficos atuais utilizados 
como referências para diagnóstico nutricional. 
5) Dinâmicas para Atuação em Grupos Educativos: inclui objetivos a serem alcançados 
com a atividade, público-alvo a quem se destina, tempo aproximado de duração, 
materiais necessários, desenvolvimento propriamente dito e impressões sobre a 
aplicação da técnica. 
6) Orientações Nutricionais: considera os principais acometimentos de saúde da 
população brasileira, podendo ser usadas como material complementar ao atendimento 
nutricional. 

Enfim, Nutrição: da assistência à promoção da saúde caracteriza-se por ser 
prático ao disponibilizar estratégias de atuação que vão desde o atendimento 
individualizado a atividades em grupos educativos que visem educação, sensibilização e 
conscientização para a promoção de hábitos alimentares saudáveis.  

Contudo, esse livro é destinado a nutricionistas, graduandos, pós-graduandos em 
nutrição ou demais profissionais da saúde que se interessem pelos temas. O material foi 
pensado, planejado, organizado e desenvolvido visando contemplar de forma integral as 
ações que o nutricionista pode desempenhar junto ao indivíduo e a comunidade, não 
necessariamente apenas no âmbito da Saúde Pública. 

No entanto, vale ressaltar, que ele também pode ser visto como um importante 
passo na luta pela inclusão desse profissional na Estratégia de Saúde da Família em 
todos os estados brasileiros, uma vez que sua inserção revela-se como uma necessidade 
político-social relevante e capaz de sensibilizar e promover alterações no atual perfil 



nutricional de nossa população, estimulando mudanças individuais, familiares e 
governamentais. 
Santos, I.G. (org.). Nutrição: da assistência à promoção da saúde. São Paulo: RCN, 
2007. 384 p. Contato autoras: ale.cfreitas@terra.com.br. Contato RCN Editora: 
www.rcneditora.com.br. Contato Grupo Racine: Rua Padre Chico, 93 - São Paulo - SP - 
Tel: (11) 3670 – 3499. 
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