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CONCEITO DE SAÚDE

• Durante a reunião da organização Mundial de Saúde (OMS), em Alma-

Ata, capital do Cazaquistão, em 12 de setembro de 1978, a saúde foi 

definida segundo uma concepção chamada de ideal, de caráter 

universal, entendida dentro de uma dimensão bio-psico-social 

(Domingos, 2002).

• Saúde é definida como um estado  de  completo bem-estar físico, 

mental e social, que não pode ser confundido com a mera ausência de 

doença. Mais do que isso, a saúde se caracteriza pela preservação da 

vida humana e pela qualificação dos elementos que constituem a 

condição de vida .



INTERDISCIPLINARIDADE E SAÚDE

• Desse modo, a doença passa a ser compreendida como a 

representação do que tolhe, impede, interrompe, constrange, limita 

e incapacita para o pleno aproveitamento e livre fluxo da vida, seja 

em que setor da existência esses processos se abaterem: físico, 

mental ou social. (Silva, 2004)

• A partir dessa compreensão, a interdisciplinaridade passou a ser 

exigência interna essencial do trabalho em saúde. Porém, como 

observado por alguns autores, no cotidiano, a interdisciplinaridade 

está mais no plano do ideal e menos no campo da prática. (Costa, 

2007).



CONHECIMENTO DA REDE DE APOIO

• Entendemos que esse processo de integração, através de práticas 

verdadeiramente interdisciplinares, é um processo em construção 

que depende basicamente do tipo de profissional a ser formado.

• Um profissional de saúde, sobretudo os que trabalham com saúde 

coletiva, necessitam de engajamento nas questões sociais, através de 

prevenção, promoção, recuperação e reabilitação de saúde. Para 

tanto, o conhecimento da rede de apoio é fundamental. (Costa, 

2007).



DE ACORDO COM A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, O NÍVEL DE 
ACESSO A INFORMAÇÃO E SERVIÇOS É UM DOS INDICADORES DE 
QUALIDADE DE VIDA. 

• O instrumento WHOQOL (The World Health Organization quality of life assessment) opera em 

6 domínios: físico, psicológico, de independência, relações sociais,  meio ambiente e 

espiritualidade/crenças pessoais. 

• F20.1 Quão disponível para você estão as informações que precisa no seu dia-a- dia?

• F20.2 Em que medida você tem oportunidades de adquirir informações que considera necessárias?

• F21.1 Em que medida você tem oportunidades de atividades de lazer?

• F19.3 Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de saúde?

• F19.4 Quão satisfeito(a) você está com os serviços de assistência social?

• F20.4 Quão satisfeito(a) você está com as suas oportunidades de obter novas informações?

• F19.2 Como você avaliaria a qualidade dos serviços de assistência social disponíveis para você?



REDE SOCIAL DE FORTALEZA

• Através da iniciativa da equipe do projeto de atendimento em 
terapia familiar do Serviço de Psicologia Aplicada da 
Universidade de Fortaleza, os estagiários realizaram o 
mapeamento da rede social de Fortaleza, visitando instituições 
e ONGs nas seguintes áreas:

Saúde mental                                          Assistência social

Educação 

Trabalho                              Cultura e lazer



MAPEAMENTO DA REDE SOCIAL

. 

• Ao longo dos anos trabalhando com famílias do SUS, a maioria 
advinda de comunidades, temos nos deparado com inúmeras 
carências desta população, sobretudo carência de informação no 
concernente aos serviços e as oportunidades existentes.

• Nós também da psicologia carecíamos de suficiente informação, 
desconhecendo as inúmeras organizações atuando no município, 
nas mais diversas áreas. 

• O objetivo deste mapeamento foi conhecer a rede social da 
cidade de modo a favorecer o encaminhamento das famílias às 
organizações e instituições que possam atender as necessidades 
específicas dos membros dessas famílias



CONTRIBUA COM NOSSA REDE SOCIAL

• POR FAVOR, CONTRIBUA COM NOSSO PROJETO!

• EM ANEXO HÁ UMA CÓPIA DA FICHA EM BRANCO PARA 

SER PREENCHIDA COM AS INFORMAÇÕES ESSENCIAIS.

• VOCÊ PODE ENVIAR A FICHA PARA O EMAIL: 

TINASUT@GMAIL.COM, COLOCANDO “REDE SOCIAL” NO 

ASSUNTO.

• AS FAMÍLIAS AGRADECEM!!

mailto:TINASUT@GMAIL.COM
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