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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As políticas de formação em saúde no Brasil vêm passando por 
profundas transformações, resultado da reforma sanitária e do rompimento com o 
modelo biomédico, ainda hegemônico. No entanto, o paradigma da integralidade vem 
sendo introduzido na saúde e, para a consolidação desse conceito, a formação vem 
se apropriando de novas abordagens metodológicas. Pode-se mencionar a interação 
ensino-serviço (ensino-serviço-comunidade), cuja proposta permite a ampliação da 
percepção acerca do processo saúde-doença, além da garantia dos compromissos 
da formação para/com o SUS. OBJETIVO: Compreender, a partir dos profissionais 

de saúde, a relevância da interação ensino-serviço-comunidade, na formação 
profissional dos estudantes da Faculdade de Ciências da Saúde/UFRN.  
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: Estudo fundamentado na abordagem 
qualitativa, a técnica utilizada para obtenção dos dados da pesquisa foi o grupo focal 
(GF). Foram realizados 2 GFs em duas unidades básica de saúde da família do 
município de Santa Cruz – RN, onde participaram profissionais da equipe da 
estratégia de saúde da família. As discussões foram conduzidas a partir de um roteiro 
previamente elaborado. A análise dos resultados foi realizada a partir da técnica de 
conteúdo temática categorial. RESULTADOS Participaram do estudo, 18 profissionais 
de saúde, sendo 13 (72%) do sexo feminino. Para esses profissionais, a interação 
ensino-serviço permite ao estudante compreender o modelo de atenção integral em 
saúde, visto que o contato com a comunidade amplia a sua percepção acerca do 
processo saúde-doença, como também permite reconhecer a importância do trabalho 
em equipe para atenção integral em saúde. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os 

resultados indicam a importância da política de reorientação no contexto da formação 
para que os alunos tenham precocemente contato com o serviço e, dessa forma 
desenvolva habilidades técnicas e relacionais no contexto ao qual for inserido. 

DESCRITORES: Educação em saúde; Educação permanente; Comunidade; 
Estudantes; Saúde da família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

INTRODUCTION: In Brazil, the health training policies have been going through deep 

changes, which are the fruits of the sanitary reform and of the breakage with the 

biomedical model, still hegemonic. Nevertheless, the paradigm of comprehensiveness 

is being introduced in health and, in order to consolidate this concept, the training has 

been gaining new methodological approaches. One can mention the teaching-service 

interaction (education-health system/citizenship health), whose proposal enables the 

expansion of the perception of the health-disease process, as well as the warranty of 

compromises of training in relation to SUS. OBJECTIVE: Understand, from health 

professionals, the relevance of teaching-service-community interaction, vocational 

training of students of the Faculty of Health Sciences / UFRN. METHODOLOGICAL 

PROCEDURES: This study is grounded on qualitative approach. The technique used 

to obtain research data was the focus group. Two focus groups (FG) were 

accomplished in two family basic health units of the municipality of Santa Cruz – RN, 

where there is participation of professionals of the Family Health Strategy. The 

discussions were performed from a previously elaborated script. The analysis of results 

was held from the categorical thematic content technique. RESULTS: The study had 

the participation of 18 health professionals, and 13 (72%) were females. For these 

professionals, the teaching-service interaction enables the student to understand the 

model of comprehensive health care, since the contact with the community enhances 

its perception about the health-disease process, but also enables recognizing the 

importance of teamwork to comprehensive health care. FINAL CONSIDERATIONS: 

The results highlight the importance of a policy of reorientation within the context of 

training so that students have an early contact with the service and therefore develop 

technical skills within the context in which they are inserted. 

KEYWORDS: Health education; Permanent Education; Community; Learning; Family 

Health
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do tempo, o perfil de atuação dos profissionais formados por nossas 

universidades não tem sido suficientemente adequado para um trabalho na 

perspectiva da saúde como produto social e, tampouco, para um cuidado integral e 

equânime1. 

Entre as principais causas identificadas estão a formação predominantemente 

centrada nos hospitais universitários; a dissociação entre a formação médica e os 

princípios e diretrizes do SUS; a desarticulação entre a formação clínica e as 

necessidades de saúde da população e o enfoque eminentemente técnico, 

especializado e fragmentado dos conteúdos inerentes à formação médica2,3,4. 

A formação dos futuros profissionais de saúde precisa ir além das práticas 

atuais e avançar no delineamento dos possíveis cenários sociais nos quais estarão 

inseridos os atuais estudantes, identificando as diferentes necessidades de saúde da 

população e ampliando o foco da formação profissional. Portanto, é necessário um 

esforço de superação da visão tradicional da saúde como ausência de doença para 

uma visão que a considere como resultante das condições de vida da sociedade, das 

famílias e dos indivíduos, ou seja, como produto social. Isso significa que, para se 

produzir saúde, além das indiscutíveis ações de recuperação, é preciso resgatá-la 

como instrumento de preservação e de desenvolvimento da vida, mediante 

intervenções que contribuam para a aquisição de novas atitudes no estilo e no modo 

de viver das pessoas, bem como na produção de políticas públicas que priorizem o 

desenvolvimento humano5,6. 

A mudança de modelo exige dos profissionais a capacidade de participar da 

produção de uma saúde integral, fundamentada em um conceito ampliado, o qual 

considera como fatores determinantes e condicionados à moradia, ao saneamento 

básico, à renda, ao lazer, ao meio ambiente, ao transporte, ao acesso aos bens e 

serviços essenciais, à educação, entre outros. Além disso, essa mudança implica na 

prática de cuidado em saúde por meio de uma equipe multiprofissional, comprometida 

em centrar suas ações nos usuários7.  

Considerando que os cenários onde são desenvolvidos a construção do ensino 

e que o compromisso da formação em saúde é também o de servir de dispositivo 

crítico para a instalação de práticas profissionais mais adequadas às necessidades 
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de vida e saúde da população, se faz necessário a importância na tríade ensino-

serviço-comunidade. 

A articulação ensino-serviço apresenta-se como importante estratégia para efetiva 

integração entre teoria e prática, devendo, também, se colocar a serviço da reflexão 

da realidade, possibilitando aos profissionais elaborar críticas e buscar soluções 

adequadas para os problemas de saúde encontrados, guardando-se o compromisso 

e a responsabilidade com o usuário pelo cuidado8. 

O ensino, nessa perspectiva, não é um processo unidirecional, centrado no 

educador e pautado na transmissão dos saberes, trata-se de uma tarefa que não se 

baliza em treinamentos e transferência de conhecimentos, mas sim um processo 

capaz de criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. 

Uma das tarefas essenciais do ensino, como centro de produção sistemática de 

conhecimento, é trabalhar criticamente a inteligibilidade das coisas e dos fatos e a sua 

comunicabilidade. É preciso por outro lado e, sobretudo, que o educando vá 

assumindo o papel de sujeito da produção de seu conhecimento e não apenas o de 

recebedor da que lhe seja transferida pelo professor9. 

Nos últimos anos, muitas e importantes mudanças vêm ocorrendo no cenário do 

ensino da graduação, em especial na formação dos profissionais da saúde. Estas 

inovações, porém, caminham em velocidade bastante aquém da necessária para 

produzir transformações capazes de mudar o paradigma que orienta o ensino e 

redirecionar as práticas profissionais em saúde. 

As preocupações com a formação de recursos humanos para o setor público 

de saúde esteve presente no cenário político de concepção do Sistema Único de 

Saúde, incluindo na Constituição Federal de 1988, a atribuição da saúde em ordenar 

a formação dos profissionais da área. O tema compôs as proposições do movimento 

da Reforma Sanitária, presentes na 8ª Conferência Nacional de Saúde e na I 

Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde, em 1986, sinalizando a 

necessidade de modificação nas graduações e a importância da integração ensino-

serviço10. 

Em 1981, o Programa de Integração Docente Assistencial (IDA), criado no 

âmbito do Ministério da Educação, desenvolvia projetos de formação profissional por 

meio da inserção dos alunos em unidades de atenção primária, favorecendo a 

articulação entre academia e serviços de saúde11.  Apesar dos avanços, expressos 
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na conformação da Rede IDA – Brasil, da qual surgiram inúmeras experiências no 

país, o IDA limitou- se à assistência em saúde, com baixa participação de docentes e 

segmentação das ações, não resultando em significativas transformações nos 

currículos12. 

No início dos anos 90, surge o Projeto UNI – Uma Nova Iniciativa, a fim de 

redimensionar questões relativas ao Programa IDA. As ações orientavam a formação 

na perspectiva da multiprofissionalidade, do fortalecimento dos componentes 

curriculares e da aposta no componente dos serviços representado pelos Sistemas 

Locais de Saúde (Silos)12. O UNI reforçava que os processos de mudança 

continuassem a ocorrer na comunidade, como forma de superar a dissociação entre 

proposições acadêmicas e sua aplicabilidade prática13. 

A despeito de projetos como IDA e UNI e da preocupação com a formação no 

debate sobre a política de saúde no Brasil, a implementação do SUS ocorre na década 

de 90 e a atuação do Ministério da Saúde na ordenação da formação dos profissionais 

de saúde foi bastante limitada, sem evidências de uma articulação mais substantiva 

entre os Ministérios da Saúde e Educação que viabilizasse mudanças curriculares e 

atendesse às necessidades do sistema de saúde14. 

Em 2002, foi criado o Programa Nacional de Incentivo a Mudanças Curriculares 

nos Cursos de Medicina (PROMED), desenhado pelos Ministérios da Saúde, da 

Educação e a OPAS, além da parceria com a Associação Brasileira de Educação 

Médica (Abem) e a Rede Unida. O programa propunha ações no sentido de adequar 

a formação médica aos preceitos do SUS, provendo cooperação técnica às reformas 

curriculares e incentivando a oferta de estágios nos hospitais universitários e nos 

serviços de atenção básica à saúde15.  

Em 2003, a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde (SGTES) viabilizou o desenho de políticas para reorientar a formação 

profissional para o SUS, intensificando, dentre outras ações, o estreitamento das 

relações entre instituições formadoras e o sistema público de saúde. No período entre 

2003 e 2004, é lançado o Projeto Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único 

de Saúde – o VER-SUS/ Brasil, cujo desenho reconhecia o sistema de saúde como 

espaço de ensino e aprendizagem10.  

Ainda em 2004, foi lançado o AprenderSUS que teve papel relevante no debate 

em torno da integralidade da atenção à saúde como eixo de mudança da formação 

profissional16. Uma ampla articulação do Departamento de Gestão da Educação na 
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Saúde (DEGES) da SGTES com a ENSP e a Rede Unida possibilitou a realização do 

Curso de Especialização de Ativadores de Mudanças nas Profissões de Saúde, 

orientado conceitualmente pelo currículo integrado, o construtivismo e as 

metodologias educacionais ativas e de educação a distância13. 

No âmbito do AprenderSUS, o projeto denominado EnsinaSUS, contemplou 

uma série de pesquisas e experiências inovadoras de mudanças na formação e 

educação permanente em saúde, fornecendo referenciais teóricos para o campo17.  

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), de 2004, 

ocupa posição transversal na articulação de estratégias de mudanças nos processos 

educacionais em saúde. Naquele ano, as diretrizes da política propuseram a 

implantação do “Polo de Educação Permanente para o SUS”, reunindo representantes 

da gestão e da área da educação, com atribuição de detectar problemas e elaborar 

projetos voltados para a formação e desenvolvimento dos trabalhadores da saúde em 

um território18. 

Em 2005, inspirado no PROMED, é instituído o Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), delineado em um 

contexto de grandes desafios na implementação das estratégias reformuladoras da 

formação para o SUS. Inicialmente, o programa (Pró-Saúde I) contemplava os cursos 

de Enfermagem, Medicina e Odontologia19. 

A iniciativa tem como foco a aproximação da academia com os serviços 

públicos de saúde, sustentada na reorientação da formação profissional e na 

abordagem integral do processo saúde doença a partir da atenção básica.  Com a 

implementação do Pró-Saúde, esperava- se a substituição do modelo de formação – 

individual, de caráter fortemente especialista e hospitalocêntrico – para um processo 

formativo que levasse em conta os aspectos socioeconômicos e culturais da 

população10. 

A partir de 2007, são operadas significativas transformações na trajetória da 

política nacional, iniciando um novo momento do seu desenho. É neste ano que se 

cria a Comissão Interministerial de Gestão da Educação na Saúde e que são 

redefinidas as diretrizes de implantação da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, decorrente da criação dos Colegiados de Gestão Regional 

(CGR), no interior dos quais se estruturam as Comissões de Integração Ensino- 

Serviço (CIES)10. 
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Em 2007, no Pró-Saúde II é possível evidenciar a ampliação ocorrida no 

programa, registrada, pelo maior número de cursos contemplados e pelo aumento no 

volume de recursos financeiros disponibilizados, bem como a maior participação de 

secretarias de saúde na construção e implantação dos projetos e ações10. 

Também em 2007, surge o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

(Pet-Saúde) no bojo dos avanços obtidos com o Pró-Saúde, fortalecendo ainda mais 

a parceria interministerial saúde e educação. O programa tem o foco na qualificação 

de estudantes de graduação e de pós graduação, na rede de serviços, por meio de 

vivências, estágios, iniciação ao trabalho e programas de aperfeiçoamento e 

especialização. Evidencia ainda a necessidade de incentivos aos profissionais e 

docentes e destaca a importância das necessidades dos serviços se tornarem objeto 

de pesquisa e fonte de produção do conhecimento nas instituições acadêmicas20,21. 

A proposta do Pet-Saúde é favorecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão, a constituição de grupos de aprendizagem tutorial, a interdisciplinaridade 

e a integração ensino serviço, incluindo um plano de pesquisa em atenção básica22.  

A construção do SUS requer a reorganização de todo o sistema. Com isso, o 

Ministério da Saúde (MS) adota, a partir de 1994, o Programa Saúde da Família (PSF) 

como discurso de reorganização da Atenção Básica. A proposta apregoa a 

incorporação da concepção ampliada de saúde, o estímulo aos profissionais a 

transformarem o agir em saúde voltado às necessidades reais de saúde da população. 

Isso requer construir um processo do trabalho que reflita e analise sobre as 

contradições presentes na sociedade, mas, sobretudo, que o trabalho em saúde seja 

pautado numa abordagem que compreenda a saúde como direito à vida23. 

O Programa Saúde da Família (PSF), posteriormente conhecido como Estratégia 

Saúde da Família (ESF) tem como ideia primária a reorganização das práticas, com o 

fortalecimento da atenção básica no país, com base em ações de promoção da saúde, 

prevenção de agravos, tratamento e reabilitação. Para tanto, foram constituídas 

equipes de saúde que seriam responsáveis por uma área específica, atendendo de 

forma integral aos usuários, segundo o seu contexto de vida24.  

O processo de trabalho da ESF deve ser conduzido por equipes de saúde 

compostas de diferentes profissionais, refletindo a ampliação da concepção do 

processo saúde-doença, por meio da oferta de tecnologias específicas da atenção 

primária a saúde e da organização das ações a partir das necessidades do 

território25,26. 
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A opção do Ministério da Saúde de não centralizar a ESF em um único profissional 

de saúde visa a enfatizar a ideia de equipe interdisciplinar, com o objetivo de cumprir 

o princípio da integralidade na saúde, concebendo cada indivíduo como uma 

totalidade, tanto na promoção como na prevenção, cura e reabilitação da saúde; 

valoriza, dessa forma, a “soma de olhares de diferentes profissionais27. 

A interprofissionalidade constitui-se num critério fundamental que orienta 

equipes multiprofissionais na ESF28, devendo ser os processos de trabalho nas 

equipes multiprofissionais da ESF, estruturados priorizando atendimento 

compartilhado para uma intervenção interprofissional, com troca de saberes e 

responsabilidades mútuas19. Isto, contudo, não é simples, porquanto estão envolvidos 

aspectos subjetivos, questões de poder, de status social, de “medo do novo”, que 

tornam a interprofissionalidade uma temática complexa. A interprofissionalidade 

prescrita para o trabalho na ESF um processo complexo e contraditório, a depender 

fundamentalmente de atitude individual dos profissionais29.  

Centrando a discussão nas relações entre ensino e trabalho, há de se 

reconhecer que os espaços de interseção entre serviços e ensino são de grande 

importância para a formação em saúde e para a consolidação do Sistema Único de 

Saúde (SUS).  O conhecimento ali construído, a partir da reflexão sobre o vivido em 

um cenário de aprendizagem, pode se difundir por intermédio dos sujeitos que por ali 

passam como estudantes. Desse modo, são espaços privilegiados para a 

transformação e consolidação dos modelos de atenção à saúde, pautados pelos 

valores do SUS. Mas é neles onde também se explicitam conflitos, dificuldades, 

estratégias e táticas desencadeadas para a ocupação de espaços na rede de 

cuidados que vai sendo configurada29. 

O grande desafio, no entanto, é reconhecer que a integração ensino-serviço 

implica a construção de um novo modo de ensinar, aprender e fazer que seja efetivo 

para todos os sujeitos deste processo: professores, estudantes, gestores das 

Instituições de Ensino Superior (IES) e do Sistema Único de Saúde (SUS), 

profissionais da saúde e população28. 

Partindo do pressuposto de que é preciso investir na sensibilização dos atores 

inseridos nos cenários onde se desenvolvem os cuidados e o processo de ensino-

aprendizagem estamos vivenciando mudanças na academia e nos serviços de saúde, 

decorrentes de transformações sociais, vinculadas à estrutura demográfica e 

epidemiológica da população, que têm impacto nas necessidades e demandas de 
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saúde apesar das dificuldades enfrentadas. Os serviços respondem mais rapidamente 

a este novo cenário, pois a pressão da sociedade se faz sentir diretamente no espaço 

das práticas. 

Operacionalmente, a universidade deve se preocupar em identificar 

necessidades dos serviços e cenários de prática, estabelecendo pactos de 

contribuição docente/discente para tais serviços.   

Devem estar incluídos nestes pactos: negociação de espaços, horários e 

tecnologias para adequação das atividades do serviço e das práticas educacionais. 

Além disso, em contrapartida, é fundamental a participação de profissionais dos 

serviços e usuários nas discussões educacionais de formação na área da saúde para 

a qualidade dos serviços. Diante disso, este estudo se propõe   a compreender, a 

partir dos profissionais de saúde, a relevância da interação ensino-serviço-

comunidade, na formação profissional dos estudantes da Faculdade de Ciências da 

Saúde/UFRN.  
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2.OBJETIVOS 

 

 2.1OBJETIVO GERAL 

 Compreender, a partir dos profissionais de saúde, a relevância da interação 

ensino-serviço-comunidade, na formação profissional dos estudantes da 

Faculdade de Ciências da Saúde/UFRN.  

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  Identificar o perfil sócio-cultural dos profissionais que trabalham na 

estratégia de saúde da família;  

 Analisar a formação dos profissionais de saúde para atuar na atenção 

primária, como também para o trabalho interprofissional;       

 Entender o papel do estudante na estratégia saúde de família, 

considerando a tríade ensino-serviço-comunidade; 

 Compreender como se dá a construção dos espaços pedagógicos na 

estratégia saúde da família. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 MODELO DE ESTUDO 

Como estratégia metodológica optamos por utilizar a abordagem qualitativa por 

permitir o estudo de grupos e segmentos delimitados e focalizados, de histórias 

sociais sob a ótica dos atores, de relações, análises de discursos30.  

A abordagem qualitativa possibilita ao pesquisador conhecer e interpretar a 

realidade através de questões particulares que englobam a vida humana31,32. Logo, 

esta escolha nos permite compreender a inter-relação entre os atores sociais e o 

ambiente que os cerca na construção do sentido do material empírico colhido nas 

etapas posteriores.  

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO E DOS SUJEITOS ENVOLVIDOS 

 

 Em relação aos serviços de saúde, Santa Cruz/RN conta com 27 

estabelecimentos de saúde, sendo 24 públicos municipais, dos quais 11 são 

estebecimentos específicos para atenção básica (Unidade de Saúde ou Posto de 

Saúde) totalizando 12 Etratégia de Saúde da Família. A equipe de saúde é formada 

por um médico, um enfermeiro, um dentista, dois auxiliares de enfermagem; um 

auxiliar de saúde bucal; em média seis agentes comnitários de saúde.  

 Participaram da pesquisa os profissionais que atuam na ESF no munícipio de 

Santa Cruz- RN. Do grupo estudado a caracterização foi obtida a partir de uma ficha 

de identificação com informações sobre idade, sexo, cor, estado civil, formação 

profissional, renda mensal, vínculo empregatício e informações sobre o processo de 

trabalho. Contudo, para atingir os objetivos propostos pelo estudo, foram utilizados os 

seguintes critérios de inclusão. 

a) Trabalhar na estratégia saúde da família há, pelo menos, 1 ano.  

b) Aceitar participar assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE, após ter recebido informação detalhada sobre os propósitos da pesquisa. 
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3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

  

Para coleta de dados optamos pela técnica de grupo focal com os profissionais da 

ESF. O grupo focal permite que os sujeitos expressem sua subjetividade manifestando 

suas vivências e experiências através do relato verbal e debate no grupo. A marca 

registrada do grupo focal é a utilização explícita da interação grupal para produzir 

dados que seriam menos acessíveis sem a interação produzida tendo como 

oportunidade de observar uma grande quantidade de interação a respeito de um tema 

em um período de tempo limitado33. 

As discussões foram conduzidas a partir de um roteiro previamente construído, 

que permitiu aos participantes contextualizar e refletir sobre suas contribuições na 

formação dos discentes da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 

(FACISA/UFRN). Assim, os dados foram fruto das discussões entre os elementos do 

grupo. Foram formados 2 grupos, realizados no auditório da V Regional de Saúde no 

município de Santa Cruz/RN. Esses grupos foram realizados entre os meses de 

agosto e setembro de 2014, tiveram duração média de 50 minutos. O primeiro grupo 

constou de 10 participantes (1 dentista, 1 enfermeiro, 1auxiliar de saúde bucal, 1 

auxiliar de enfermagem e 7 agentes comunitários de saúde) enquanto que o segundo 

oi formado por 7 participantes (1 médico, 1 dentista, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de saúde 

bucal e 4 agentes comunitários de saúde). 

A equipe de pesquisa foi composta de um moderador, representado pelo 

pesquisador, e um observador, que realizou os registros e auxiliares. Na 

operacionalização, o moderador possibilitou a exposição de ideias e comentários 

buscando envolver os participantes na discussão. Já o observador realizou anotações 

sistemáticas acerca do comportamento dos integrantes do grupo incluindo os 

aspectos verbais e não-verbais, e das reações verbais e não-verbais, além do auxílio 

nas gravações para registro dos discursos, organização do espaço físico favorecendo 

assim, a comunicação a comunicação entre os sujeitos. 

Para a realização dos grupos focais foram respeitados os preceitos éticos através 

da solicitação de carta de anuência da instituição envolvida e apresentação do TCLE 

aos sujeitos da pesquisa conforme recomendação da Resolução Nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS)34 e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
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(CONEP) e aprovação do protocolo de pesquisa pelo Comitê de Ética na Pesquisa da 

UFRN, Parecer no 641.873.  

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram analisados a partir da técnica análise do conteúdo temática 

categorial de Bardin35, que consiste no recorte do conjunto de entrevistas a partir dos 

conteúdos e formulação de temas a partir de sua frequência na enunciação do 

discurso. Minayo31 enfatiza que a análise de conteúdo “visa a ultrapassar o nível do 

senso comum e do subjetivismo na interpretação e alcançar uma vigilância crítica em 

relação à comunicação de documentos, textos literários, biografias, entrevistas ou 

observação”. Através dessa técnica espera-se compreender o pensamento do sujeito 

através do conteúdo expresso no texto, numa concepção transparente de linguagem. 

Na análise de conteúdo o texto é um meio de expressão do sujeito, em que o analista 

busca categorizar as unidades de texto (palavras ou frases) que se repetem, inferindo 

uma expressão que as representem36. 

A exploração do material segundo Minayo31consiste essencialmente numa 

classificação que visa alcançar o núcleo de compreensão do texto. O material passa 

por um processo de leituras sequenciais do material empírico para delimitações dos 

temas abordados, construção de correlações e definições dos momentos de tensão 

do texto. Consideramos tais momentos aqueles em que ocorre uma “acalorada” 

discussão com o envolvimento de vários participantes com um alto fluxo de falas 

convergente e/ou divergentes quanto às questões norteadoras.   

A análise de conteúdo constitui-se em três etapas: a pré-análise; a exploração 

do material; o tratamento dos resultados, inferência e a interpretação do material. 

Mesmo assim ela vai depender especificamente do tipo de investigação a ser 

realizada, do problema de pesquisa que ela envolve e do corpo teórico adotado pelo 

pesquisador, bem como do tipo de comunicações a ser analisado31,36. 

 Buscamos categorizar através de expressões ou palavras nas quais o conteúdo 

de uma fala foi organizado, reduzindo o texto em palavras e expressões significativas 

constituídas em unidades relevantes indicadas na pré-análise realizando assim a 

classificação e a agregação dos dados de acordo com categorias teóricas ou 
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empíricas. Nesta etapa foram formuladas categorias temáticas primárias que serviram 

para agrupamento dos discursos que foram posteriormente reagrupados a partir do 

confronto entre a fala e seus significados dentro da compreensão do contexto do 

discurso individual e representação coletiva da fala. O processo de construção das 

categorias foi realizada a partir da agregação das falas em grupos afins, permitindo a 

formulação das categorias. Estas, surgem a partir de palavras significativas no 

discurso, temas, objetos, acontecimentos, documento34.    
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4. RESULTADO  

A partir desta pesquisa foi produzido um artigo científico, que será enviado para 

o seguinte periódico: Trabalho, Educação e Saúde. Essa revista publica contribuições 

originais com o intuito de desenvolver o estudo sobre temas relacionados à educação 

profissional em saúde. A política editorial da revista consiste em discutir esta área sob 

a ótica da organização do mundo do trabalho, de uma perspectiva crítica, sistemática 

e interdisciplinar 

 Em anexo, o produto deste trabalho 
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RESUMO 

As políticas de formação em saúde no Brasil vêm passando por profundas transformações, e 

podemos mencionar a interação ensino-serviço, como proposta que permite a ampliação da 

percepção acerca do processo saúde-doença, além da garantia dos compromissos da formação 

para com o SUS. O estudo teve como objetivo compreender, a partir dos profissionais de saúde, 

a relevância da interação ensino-serviço-comunidade, na formação profissional dos estudantes 

da Faculdade de Ciências da Saúde/UFRN. O estudo foi fundamentado na abordagem 

qualitativa, a técnica utilizada para obtenção dos dados da pesquisa foi o grupo focal (GF). 

Foram realizados 2 GF em duas unidades básica de saúde da família do município de Santa 

Cruz– RN, participaram profissionais da equipe da estratégia de saúde da família. As discussões 

foram conduzidas a partir de um roteiro previamente elaborado. A análise dos resultados foi 

realizada a partir da técnica de conteúdo temática categorial.  Participaram do estudo, 18 

profissionais de saúde. Os resultados indicam a importância da política de reorientação no 

contexto da formação para que os alunos tenham precocemente contato com o serviço e, dessa 

forma desenvolva habilidades técnicas e relacionais no contexto ao qual for inserido. 

Descritores: Educação Permanente; Educação em saúde; Comunidade; Aprendizado; Saúde da 

família. 

 

___________________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Policies of health education in Brazil have been undergoing great transformations, and there is 

the interaction teaching-service as a proposal to enable the increase of perception about health-

disease, as well as ensuring education commitment for SUS. The study aimed to understand, 

from health professionals, the relevance of teaching-service-community interaction, vocational 

training of students of the Faculty of Health Sciences / UFRN. The study was based on a 

quantitative approach, and the focal group (FG) was the technic used to obtain data. There were 

2 FG held in two family health basic units in the city of Santa Cruz-RN, participating 

professionals from the family health strategy. The discussions were conducted through a 

previous elaborated script. The analysis of the results was performed by the thematic content 

technic. There were 18 health professionals participating in the study. The results show the 

importance of policies reorientation in education of students who have an early contact with the 

service in order to develop technical and relational skills within the context they are inserted. 

Keywords: Permanent Education; Health Education; Community; Learning; Family Health.    
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do tempo, que o perfil de atuação dos profissionais formados por nossas 

universidades não tem sido suficientemente adequado para um trabalho na perspectiva da saúde 

como produto social e, tampouco, para um cuidado integral e equânime (Gil et al, 2008). 

Entre as principais causas identificadas estão a formação predominantemente centrada 

nos hospitais universitários; a dissociação entre a formação médica e os princípios e diretrizes 

do SUS; a desarticulação entre a formação clínica e as necessidades de saúde da população e o 

enfoque eminentemente técnico, especializado e fragmentado dos conteúdos inerentes à 

formação médica (Campos, 2002; Almeida, 1999 e Cordeiro, 2002). 

A formação dos futuros profissionais de saúde precisa ir além das práticas atuais e 

avançar no delineamento dos possíveis cenários sociais nos quais estarão inseridos os atuais 

estudantes, identificando as diferentes necessidades de saúde da população e ampliando o foco 

da formação profissional. Portanto, é necessário um esforço de superação da visão tradicional 

da saúde como ausência de doença para uma visão que a considere como resultante das 

condições de vida da sociedade, das famílias e dos indivíduos, ou seja, como produto social. 

Isso significa que, para se produzir saúde, além das indiscutíveis ações de recuperação, é preciso 

resgatá-la como instrumento de preservação e de desenvolvimento da vida, mediante 

intervenções que contribuam para a aquisição de novas atitudes no estilo e no modo de viver 

das pessoas, bem como na produção de políticas públicas que priorizem o desenvolvimento 

humano (Brasil, 2006 e Campos, 2002). 

A mudança de modelo exige dos profissionais a capacidade de participar da produção 

de uma saúde integral, fundamentada em um conceito ampliado, o qual considera como fatores 

determinantes e condicionados à moradia, ao saneamento básico, à renda, ao lazer, ao meio 

ambiente, ao transporte, ao acesso aos bens e serviços essenciais, à educação, entre outros. 



 

 

Além disso, essa mudança implica na prática de cuidado em saúde por meio de uma equipe 

multiprofissional, comprometida em centrar suas ações nos usuários (Colliselli et al., 2009).  

Considerando que os cenários onde são desenvolvidos a construção do ensino e que o 

compromisso da formação em saúde é também o de servir de dispositivo crítico para a 

instalação de práticas profissionais mais adequadas às necessidades de vida e saúde da 

população, se faz necessário a importância na tríade ensino-serviço-comunidade (Gil et al, 

2008). 

A articulação ensino-serviço apresenta-se como importante estratégia para efetiva 

integração entre teoria e prática, devendo, também, se colocar a serviço da reflexão da realidade, 

possibilitando aos profissionais elaborar críticas e buscar soluções adequadas para os problemas 

de saúde encontrados, guardando-se o compromisso e a responsabilidade com o usuário pelo 

cuidado (Pereira et al,2009). 

As preocupações com a formação de recursos humanos para o setor público de saúde esteve 

presente no cenário político de concepção do Sistema Único de Saúde, incluindo na 

Constituição Federal de 1988, a atribuição da saúde em ordenar a formação dos profissionais 

da área. O tema compôs as proposições do movimento da Reforma Sanitária, presentes na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde e na I Conferência Nacional de Recursos Humanos para a 

Saúde, em 1986, sinalizando a necessidade de modificação nas graduações e a importância da 

integração ensino-serviço (Dias, Lima e Teixeira,2013). 

Em 1981, o Programa de Integração Docente Assistencial (IDA), criado no âmbito do 

Ministério da Educação, desenvolvia projetos de formação profissional por meio da inserção 

dos alunos em unidades de atenção primária, favorecendo a articulação entre academia e 

serviços de saúde (Costa, Kalil e Sader,1999).   

No início dos anos 90, surge o Projeto UNI – Uma Nova Iniciativa, as ações orientavam 

a formação na perspectiva da multiprofissionalidade, do fortalecimento dos componentes 



 

 

curriculares e da aposta no componente dos serviços representado pelos Sistemas Locais de 

Saúde (Silos). O UNI reforçava que os processos de mudança continuassem a ocorrer na 

comunidade, como forma de superar a dissociação entre proposições acadêmicas e sua 

aplicabilidade prática (Gonzales, 2010). 

Em 2002, foi criado o Programa Nacional de Incentivo a Mudanças Curriculares nos 

Cursos de Medicina (PROMED), desenhado pelos Ministérios da Saúde, da Educação e a 

OPAS, além da parceria com a Associação Brasileira de Educação Médica (Abem) e a Rede 

Unida. O programa propunha ações no sentido de adequar a formação médica aos preceitos do 

SUS, provendo cooperação técnica às reformas curriculares e incentivando a oferta de estágios 

nos hospitais universitários e nos serviços de atenção básica à saúde (Oliveira et al, 2008).  

Em 2003, a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES) viabilizou o desenho de políticas para reorientar a formação profissional para o SUS, 

intensificando, dentre outras ações, o estreitamento das relações entre instituições formadoras 

e o sistema público de saúde (Dias, Lima e Teixeira, 2013).  

Em 2004, foi lançado o AprenderSUS que teve papel relevante no debate em torno da 

integralidade da atenção à saúde como eixo de mudança da formação profissional (Brasil,2004). 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), de 2004, ocupa 

posição transversal na articulação de estratégias de mudanças nos processos educacionais em 

saúde. Naquele ano, as diretrizes da política propuseram a implantação do “Polo de Educação 

Permanente para o SUS”, reunindo representantes da gestão e da área da educação, com 

atribuição de detectar problemas e elaborar projetos voltados para a formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores da saúde em um território (Brasil, 2004a). 

Em 2005, inspirado no PROMED, é instituído o Programa Nacional de Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), delineado em um contexto de grandes desafios 

na implementação das estratégias reformuladoras da formação para o SUS. Inicialmente, o 



 

 

programa (Pró-Saúde I) contemplava os cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia 

(Brasil, 2005). A iniciativa tem como foco a aproximação da academia com os serviços públicos 

de saúde, sustentada na reorientação da formação profissional e na abordagem integral do 

processo saúde doença a partir da atenção básica (Dias, Lima e Teixeira, 2013). 

Em 2007, surge o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (Pet-Saúde) no bojo 

dos avanços obtidos com o Pró-Saúde, fortalecendo ainda mais a parceria interministerial saúde 

e educação (Brasil, 2008; Brasil, 2010). A proposta do Pet-Saúde é favorecer a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a constituição de grupos de aprendizagem 

tutorial, a interdisciplinaridade e a integração ensino serviço, incluindo um plano de pesquisa 

em atenção básica (Brasil, 2009).  

A construção do SUS requer a reorganização de todo o sistema. Com isso, o Ministério da 

Saúde (MS) adota, a partir de 1994, o Programa Saúde da Família (PSF) como discurso de 

reorganização da Atenção Básica. A proposta apregoa a incorporação da concepção ampliada 

de saúde, o estímulo aos profissionais a transformarem o agir em saúde voltado às necessidades 

reais de saúde da população. Isso requer construir um processo do trabalho que reflita e analise 

sobre as contradições presentes na sociedade, mas, sobretudo, que o trabalho em saúde seja 

pautado numa abordagem que compreenda a saúde como direito à vida (Giovanella, 2008). 

O processo de trabalho da ESF deve ser conduzido por equipes de saúde compostas de 

diferentes profissionais, refletindo a ampliação da concepção do processo saúde doença, por 

meio da oferta de tecnologias específicas da atenção primária a saúde e da organização das 

ações a partir das necessidades do território (Viana e Poz, 2005; Stadifel e Shi, 2002). 

O presente estudo justifica-se pela necessidade de investir na sensibilização dos atores 

inseridos nos cenários onde se desenvolvem os cuidados e o processo de ensino-aprendizagem, 

como também identificar necessidades dos serviços e cenários de prática, estabelecendo pactos 

de contribuição docente/discente para tais serviços. 



 

 

Tem  como objetivo compreender, a partir dos profissionais de saúde, a relevância da 

interação ensino-serviço-comunidade, na formação profissional dos estudantes da Faculdade de 

Ciências da Saúde/UFRN. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Foi realizado um estudo fundamentado na abordagem qualitativa, que permite 

compreender os significados atribuídos aos fenômenos (Minayo, 2004). O estudo obteve 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (parecer no 641.873), e, após a 

concordância com os propósitos da pesquisa, todos os estudantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

A técnica utilizada para obtenção dos dados da pesquisa foi a de grupo focal (Minayo, 

2004, Fontanella, Ricas e Turato, 2008).  Participaram da pesquisa os profissionais que atuam 

na ESF no mínimo há um ano no munícipio de Santa Cruz- RN. Foram formados 2 grupos 

realizados entre os meses de agosto e setembro de 2014, tiveram duração média de 50 minutos. 

O primeiro grupo constou de 10 participantes (1 dentista, 1 enfermeiro, 1auxiliar de saúde 

bucal, 1 auxiliar de enfermagem e 7 agentes comunitários de saúde) e o segundo grupo foi 

formado por 7 participantes (1 médico, 1 dentista, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de saúde bucal e 4 

agentes comunitários de saúde). O grupo foi operacionalizado através roteiro previamente 

construído, que permitiu aos participantes contextualizar e refletir sobre suas contribuições na 

formação dos discentes da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA/UFRN). Assim, 

os dados foram fruto das discussões entre os elementos do grupo.  

A amostragem foi intencional, buscando-se abranger o problema em suas múltiplas 

dimensões, seguindo critérios que levaram em conta a disponibilidade e o interesse pela 

temática abordada. O fechamento amostral foi determinado pela técnica de saturação, quando 



 

 

se tornaram evidentes as repetições e redundâncias de informações (Nuto, Nations e Costa, 

2007). As falas dos participantes foram gravadas, transcritas e relidas, produzindo um texto de 

dezessete páginas, em espaço simples, tendo sido garantidos o sigilo e o anonimato dos 

participantes. 

A equipe de pesquisa foi composta de um moderador, representado pelo pesquisador, e 

um observador, que realizou os registros e auxiliares. Na operacionalização o moderador 

possibilitou a exposição de ideias e comentários buscando envolver os participantes na 

discussão. Já o observador deverá realizou anotações sistemáticas sobre o que estava sendo 

analisado acerca do comportamento dos integrantes do grupo e das reações verbais e não-

verbais manifestadas, além do auxílio nas gravações para registro dos discursos, organização 

do espaço físico favorecendo assim, a comunicação a comunicação entre os sujeitos. 

 A análise dos da dos foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo temática 

categorial, fundamentada em Minayo, 2004 e Bardin, 1977. Neste sentido, o processo analítico 

compreendeu as seguintes fases: leitura flutuante, constituição do corpus e formulação de 

hipóteses e objetivos. 

A leitura flutuante consistiu no contato exaustivo com o material transcrito. Foi feita 

uma leitura minuciosa das falas transcritas para compreender os significados, as argumentações 

e as justificativas que conciliaram as práticas discursivas. 

Na constituição do corpus, ocorreu a organização do material, de forma que respondesse 

às normas de validade, tais como: exaustividade (contemplar todos os aspectos levantados na 

discussão); representatividade (conter a representação do universo pretendido); homogeneidade 

(obedecer a critérios precisos de escolha em termos de tema, técnicas e interlocutores); e 

pertinência (estar adequado aos objetivos do trabalho) (Bauer e Aarts, 2002). 



 

 

A formulação de hipóteses e objetivos consistiu na seleção das unidades de análise 

mediante o processo de categorização a posteriori ou empírica, por meio da qual emergiram 

categorias que foram descritas e discuti das a partir do referencial teórico existente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 18 profissionais de saúde que participaram do grupo focal, 13 (72%) eram do sexo 

feminino. A média de idade desses profissionais foi de 44,9. Em relação à escolaridade dos 

profissionais 1 (5,5%) não concluiu o ensino fundamental, 11 (61,1%) concluíram o ensino 

médio e 5 (27%) possui graduação em curso superior, tendo 3 (17%) curso de pós graduação. 

Desses profissionais, a maioria 14 (78%) não possui outro vínculo empregatício. 

 O grupo foi formado por, 10 (56%) agentes comunitários de saúde, 2 (11%) enfermeiros, 

2 (11%) dentistas, 2 (11%) auxiliares de saúde bucal, 1 (5,5%) médico e 1 (5,5%) auxiliar de 

enfermagem. Quanto ao estado civil, 15 (83%) eram casados e 3 (17%) solteiros. Quanto a 

renda mensal,10 (56%) recebem um salário mínimo, 6 (33%) de 2 a 4 salários mínimo, 1 (5,5%) 

de 5 a 7 salários mínimo e 1 (5,5%) mais de 8 salários mínimo. 

A partir do processo de categorização, emergiram quatro categorias, onze subcategorias 

e 152 unidades de análise, conforme mostra a Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1: Categorias e subcategorias obtidas a partir da percepção dos profissionais sobre a participação 

dos estudantes na estratégia saúde da família, de modo a contribuir para a formação profissional. Santa 

Cruz/RN, 2014 

Categoria Subcategoria 
Unidades de análise 

(n) 

1.Inserção do profissional no 

contexto da atenção primária 

 

1.1 Oportunidade de trabalho 

1.2 Identificação pessoal 

 

15 

02 

2.Motivação para o trabalho  2.1Gratificação Pessoal 

2.2 Importância do trabalho 

10 

09 

 

4 3.Competências necessárias para atuar 

na estratégia de saúde da família 

 

 

 

 

 

3.1 Percepção acerca dos aspectos 

psicossociais do processo saúde-

doença 

3.2 Capacidade para dialogar e 

trabalhar em equipe 

3.3 Postura ética - humanística 

 

 

14 

 

09 

02 

 

4.Estudante na equipe da estratégia de 

saúde da família 

 

4.1 Trabalho em equipe 

4.2 Atenção básica 

4.3 Contato com a comunidade 

4.4Desafios para inserção do 

estudante no contexto da ESF 

37 

34 

17 

03 

Fonte: Os autores. 

Os fatores que levaram os profissionais de saúde a atuarem na ESF, foram a 

oportunidade de trabalho e identificação pessoal. 

A maioria dos profissionais de saúde afirmou que ingressou no programa da ESF pela 

oportunidade de trabalho, conforme se observa as falas a seguir: 

Eu entrei por uma oportunidade de trabalho, estava saindo da faculdade recebi 

um convite [...] (dentista) 
 

Eu entrei na ESF por motivos apenas profissionais mesmo, oportunidade de 

trabalho [...] (enfermeiro). 

 



 

 

No entanto, ao entender a proposta da ESF, alguns profissionais relataram que se 

identificaram com o trabalho realizado dentro da ESF, conforme falas a seguir: 

 

Logo de início realmente eu não gostava muito, mas fui me adaptando 
aprendendo com os profissionais, principalmente os agentes de saúde que 

assim tem uma vivência muito grande entendeu? e isso me ajudou muito então 

aprendi a gostar e hoje não penso mais em sair[...] (enfermeira). 

 
Hoje, eu me identifico com a proposta da ESF, tenho certeza, gosto demais... 

(agente de saúde). 

 

 

Muitas pessoas prestam concurso para trabalhar na ESF sem saber das atribuições 

previstas para a sua atividade, e muito menos conscientes dos princípios desse modelo de 

atenção. Nessas situações, os profissionais de saúde estão em busca da estabilidade do emprego 

(Costa et al. 2013).  

Reorganizar o sistema de saúde a partir da Atenção Básica impõe mudanças na formação 

e a qualificação profissional, considerando que a rede básica é fundamental para gerar 

mudanças nas universidades, e é justamente um dos dispositivos atualmente adotados pelo 

Ministério da Saúde (Schamaller et al, 2012). 

É nesse cenário que as propostas em torno da reestruturação da formação em saúde 

ganham fôlego, principalmente os projetos pedagógicos de formação para o Sistema único de 

Saúde (SUS) que tenham por base a interdisciplinaridade, uma vez que busca responder à 

necessidade de superação da visão fragmentada nos processos de produção e socialização do 

conhecimento (Thiesen, 2008). 

Os resultados desta pesquisa apontam que a maioria dos profissionais ingressa na ESF, 

pela oportunidade de trabalho e não pela identificação com a área de trabalho. Isso pode 

comprometer o envolvimento do profissional com a área de atuação.  



 

 

No entanto, no decorrer das atividades realizadas, os profissionais podem se surpreender 

com o impacto da proposta da ESF na saúde da população. Isso pode deixa-los estimulados 

para a prática profissional, conforme sinaliza os dados deste trabalho. 

Após a vivência no contexto da ESF, os profissionais demonstraram satisfação com o 

trabalho, pois entenderam a importância dessa proposta para garantia da percepção acerca dos 

aspectos psicossociais do processo saúde-doença da população. Os profissionais sentiram-se 

realizados, pois perceberam a importância da atuação junto à comunidade, conforme relatos a 

seguir: 

[...]é um desafio muito grande, cada dia você tem que matar um “leão” mais é 

satisfatória no final do dia você saber que produziu, saber que realizou, saber 

que ajudou alguém com uma mensagem, com uma orientação sobre 

prevenção, com uma ação dentro do nosso trabalho isso é gratificante é como 
você todo dia tivesse que subir o monte Everest [...] (agente de saúde) 

 

 [...]sinto numa perspectiva futura de que a estratégia de saúde da família cada 
dia que passa vai progredindo e evoluindo obtendo melhoras, que na realidade 

principalmente ferramenta da saúde pública [...] (médico). 
 
 

O vínculo com a comunidade é outro fator estimulante e gratificante para o trabalho na 

atenção primária. Ter a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento e entender o contexto 

da população contribui para a atenção integral em saúde. O vínculo com a comunidade como 

um dos fatores que mais facilitam a construção do trabalho, sendo ele o feedback que os 

profissionais necessitam para crer que estão no caminho certo no sentido do planejamento e 

execução do serviço (Barbosa, 2008). 

A ESF é fundamental para a saúde, pois a pode-se identificar, o contexto da população 

assistida, para o planejamento de atividades de primeiramente moradores de uma dada região, 

sendo possível realizar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de 

ações educativas em saúde realizada em domicílios ou junto às coletividades, em conformidade 

com os princípios e diretrizes do SUS.   



 

 

Além disso, a população às ações e serviços de informação, de saúde, promoção social 

e de proteção da cidadania. 

[...]a gente cria um vínculo com a comunidade entendeu? Podemos fazer uma 

ação que vemos resultados[...] (enfermeira) 

 

[...]você trabalhar com as pessoas poder ajudar, fazer as visitas. Você  ás vezes 
é tirar dúvidas muitas pessoas ás vezes não tá nem doente tá precisando só de 

uma atenção[...] (agente de saúde) 

 

 

A atuação de profissionais para atuarem na ESF requer que o profissional desenvolva 

uma postura crítico-reflexiva, diante do contexto de atuação profissional, onde se faz necessário 

entender o processo saúde-doença de forma ampliada. 

 A integralidade deve estar articulada à necessidade de se modificar uma forma 

fragmentada e desarticulada de agir em saúde e para modificar esta prática desarticulada e 

individualista, a ESF surgiu como uma ferramenta de ação do SUS, possivelmente eficaz para 

operacionalizar a prática em saúde com uma visão interdisciplinar, no âmbito do ensino, 

fundamentais para a formação em saúde (Pereira, Rivera e Atmann, 2015).  

É importante destacar que a produção cotidiana do cuidado em saúde depende, em 

grande parte, das competências dos trabalhadores da saúde, bem como do grau de interação 

entre as várias identidades profissionais no âmbito da ESF. Esse conjunto de atributos 

desejáveis aos trabalhadores da saúde consta como competências e habilidades nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos da área de Saúde (Saupe et al., 2007). 

Em relação às competências necessárias para atuar na ESF foram mencionados pelos 

profissionais da saúde: Percepção acerca dos aspectos psicossociais do processo saúde-doença, 

capacidade de dialogar, trabalhar em equipe e postura ética-humanística. Em geral, a formação 

profissional em saúde é fragmentada e não capacita o estudante para entender a pessoa de forma 

integral, reconhecendo-a como sujeito social, conforme se observa na fala a seguir: 

[...] conhecendo mapeamento da área, sabendo a realidade sócio-econômica 
de cada um né? Sabendo quais são as potencialidades da área, as áreas críticas 



 

 

que dizer tudo isso eles vão aprender porque eles não vem com o 
conhecimento[..] (agente de saúde). 

 

 

As competências que se esperam dos  profissionais e alunos que estão inseridos no contexto 

da ESF podem ser circunscritas a três domínios  (Silva e Félix,2007, Silva e Tanaka, 1999): o 

conhecimento (saber); as habilidades (saber fazer); e as atitudes (saber ser e conviver/querer 

fazer). Pode-se ainda identificar, nesses domínios, competências clínicas e não clínicas 

(Navarro, Guimarães e Garanhani, 2013). 

Outro aspecto de extrema relevância para atuação na ESF é a capacidade capacidade para 

dialogar e trabalhar em equipe. Durante a formação, existem poucas atividades integrativas, 

que permitam diálogo entre diferentes cursos. Assim, os profissionais de saúde sentem 

dificuldades em trabalhar em equipe, apesar de sentirem a necessidade. Devido a essa 

necessidade, eles reconhecem o trabalho em equipe como uma competência necessária para a 

atuação na ESF, conforme relato a seguir: 

 

[...] saber que o trabalho não é individualizado, o trabalho é realmente 

multiprofissional, multi equipe é isso (médico) 

 
[...] é uma construção coletiva todo mundo tem que se doar, é importante que 

cada um faça sua parte, porque como seguindo um exemplo de uma orquestra 

se um instrumento falhar dentro daquela orquestra, todos falham [...] (agente 
de saúde). 

 

 

Para o trabalho em equipe faz-se necessário o reconhecimento das diferenças dos 

saberes e das práticas existentes e do enfrentamento de conflitos inerentes a qualquer processo 

de trabalho, um desafio a ser alcançado. Projetar o trabalho em equipe como algo gratificante e 

satisfatório implica vencer desafios e romper barreiras, a fim de que se melhore a qualidade da 

assistência na saúde sendo importante na construção da formação dos profissionais de saúde 

(Machado, Brunetto e Fausto-Silva, 2011). 



 

 

A competência para reconhecer o saber ser dos profissionais da equipe, valorizar seus 

conhecimentos e opiniões, estar aberto para “trocar” com outros profissionais, além da 

capacidade de agregar pessoas, que é indispensável agregar pessoas é indispensável para o 

trabalho em equipe na lógica da ESF. Pressupõe maior integração entre os profissionais e as 

ações a serem desenvolvidas, por meio da socialização dos conhecimentos, em busca da 

interdisciplinaridade e da flexibilização das estratégias programadas com a participação de 

todos os membros da equipe, sem hierarquias (Uchimura e Bosi, 2012). 

No campo da formação e do trabalho em saúde, a postura ética - humanística  

profissional aparece como fator imprescindível para todo trabalho em saúde, conforme a 

expressão a seguir: 

[...] você tem que ter bom conhecimento, responsabilidade, políticas de saúde, 
caráter, ética. Humano tem que ter muita humanização[...] (enfermeira) 

 

Articular os conhecimentos adquiridos na formação inicial, muitas vezes fragmentados 

e desarticulados, com a complexidade dos determinantes que se inter-relacionam na vida e no 

cuidado à saúde da população apresenta-se como uma alternativa para promover a mudança da 

prática assistencial em saúde SUS (Ferreira, Silva e Aguer, 2007). 

Essa articulação favorece o trabalho em equipe, as trocas efetivas de saberes e práticas 

e a construção de uma nova realidade de saúde para a população. O desafio, portanto, é capacitar 

os profissionais de saúde é preparar os profissionais de diversas áreas da saúde para trabalhar 

em equipe multidisciplinar na ESF, com base nos princípios e diretrizes do SUS essa integração 

se faz necessária no momento que os alunos são inseridos dentro do contexto dos serviços de 

saúde (Ferreira, Silva e Aguer, 2007). 

O trabalho em equipe na saúde representa um processo de relações a serem pensadas 

pelos próprios trabalhadores e possui múltiplas possibilidades de significados. O trabalho em 

equipe tem ocupado uma posição de destaque na proposta do programa saúde da família como 

um importante recurso de trabalho, na medida em que leva a um rompimento da dinâmica dos 



 

 

serviços centrados na figura do médico, configurando-se a possibilidade de uma abordagem 

mais integral e resolutiva devido a isso, a presença dos estudantes de diferentes cursos na ESF 

contribui para a formação integral dos estudantes, conforme se observa a seguir: 

 

[...]pessoas que eles estão no contexto, em que todo mundo participa de forma 
igual porque a relação interpessoal é muito difícil é dificílimo, todas as 

pessoas tem uma opinião diferente uma das outras, mas na hora que for 

trabalhar em equipe tem que ser em equipe tentando superar as diferenças[...] 

(agente de saúde). 

 

[...] acho que a universidade precisa ter uma matéria específica que trabalhe 

com os alunos a questão multiprofissional, multidisciplinar é aquela questão 

de reorientação do ensino... Para que ele vá estagiar onde tenha um aluno de 
fisioterapia, um aluno de nutrição, de medicina para que se trabalhe em 

conjunto [...](enfermeira). 

 

Na perspectiva do Ensino em Saúde/SUS, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

dos cursos de graduação em saúde afirmam que a formação do profissional desta área deve 

contemplar o sistema de saúde vigente no país, o trabalho em equipe e a atenção integral à 

saúde, reafirmando a prática de orientação ao SUS (Nascimento e Oliveira, 2010). E a 

universidade, nesta perspectiva do Ensino em Saúde, passa a ser responsável por formar 

profissionais que estabeleçam uma relação de reciprocidade com a sociedade (Uchimura e Bosi, 

2012). 

A atenção básica atuando como cenário de prática possibilita uma aprendizagem 

baseada na comunidade, que permite ao estudante fazer reflexões acerca do contexto social da 

população, como também das práticas em saúde envolvidas, conforme relatos a seguir: 

 

 

[...] estratégia de saúde da família tem muito a mostrar dá esse choque de 

realidade para você ver se realmente você se identifica, se você se encaixa no 

perfil do funcionário público e de estratégia de saúde da família[...](dentista) 
 

[...]forma de inserir ele no contexto já da saúde pública, para quando eles se 

formarem e voltar para o mercado de trabalho se voltar para trabalhar na 
estratégia de saúde da família com aquele perfil[...] (agente de saúde) 



 

 

 

A Universidade, como formadora de recursos humanos na área da saúde, vem passando 

por mudanças que implicam na formação de um profissional adequado à realidade, preparado 

para lidar com as mudanças enfrentadas pelo setor da saúde. É notório que há uma pressão 

social no sentido de que as instituições busquem maior relevância social, tanto no campo de 

produção de conhecimentos como no campo da formação profissional (Araújo e Rocha, 2007). 

A formação não pode tomar como referência apenas a busca eficiente de evidências ao 

diagnóstico, cuidado, tratamento, prognóstico, etiologia e profilaxia das doenças e agravos. 

Deve buscar desenvolver condições de atendimento às necessidades de saúde das pessoas e das 

populações, da gestão setorial e do controle social em saúde, redimensionando o 

desenvolvimento da autonomia das pessoas até a condição de influência na formulação de 

políticas do cuidado (Ceccimi e   Feuerwerker, 2004) 

Uma das opções dessa diversificação é a aprendizagem baseada na comunidade, na qual 

o estudante permanece durante sua formação inserido num processo dinâmico de práticas 

integradas à comunidade, produzindo conhecimento e serviço de saúde para a população. Esse 

tipo de educação requer envolvimento dos educandos com a comunidade, fazendo-se reflexões 

acerca das práticas em saúde envolvidas para a construção de sua aprendizagem, diferentemente 

dos processos de formação que envolvem breves estágios em centros de saúde-escola (Bispo, 

Tavares e Tomaz, 2014). 

 A integração ensino-serviço no contexto da formação, tendo a estratégia de saúde da 

família como cenário de prática é notável para o trabalho em equipe, pois permite a melhoria 

no serviço oferecido, através das ações interdisciplinares. Conforme relato: 

 

[...] superar as diferenças nas relações interpessoais [...] (agente comunitário 

de saúde) 

 

[...] ser mais equipe mesmo e não grupos [...] (auxiliar de saúde bucal) 



 

 

 

[...] a dificuldade do trabalho em equipe vem muito da formação [...] (médico)  

 

Ao desenvolverem as ações de saúde na atenção básica e se confrontarem com os 

problemas em tempo real, os estudantes reconhecem uma nova concepção de aprendizagem, na 

qual utilizam capacidades prévias e buscam novos conhecimentos (cognitivos, afetivos e 

psicomotores) para enfrentar as situações que emergem do cotidiano, construindo, assim, maior 

significado em sua aprendizagem e possibilitando a construção de novos saberes. Contrapõem-

se, portanto, à perspectiva de que uma sólida base científica deve anteceder a prática, ou seja, 

de que a teoria deva anteceder a prática (Bispo, Tavares e Tomaz, 2014). 

A permanência em campo permite aos discentes novos olhares, até então ofuscados pelo 

ambiente restrito de sala de aula, e possibilita aos envolvidos uma aproximação concreta com 

a realidade, permitindo uma diversificação nos cenários de aprendizagem. Dessa forma, o 

estudante amplia e enriquece a sua visão sobre a realidade sociopolítica local, interagindo com 

a sociedade e desenvolvendo o pensamento social sobre o seu futuro exercício profissional,  

conforme relato: 

É eu acho importante porque mostra para alguns alunos uma realidade, porque 

na faculdade quando você está na parte de teoria em algumas aulas práticas é 

não tem noção da dimensão que é o SUS que tem uma vivência em equipe[...] 

(enfermeiro) 

[...] Eu acho que esse contato do aluno quando se derruba os muros, quando 

ele não encontra diante dele é vamos dizer toda aquela proteção que a 
faculdade oferece ele se depara que ele vai encontrar ao longo da vida 

profissional, então é como se fosse uma sensação de primeiros passos [...] 

(dentista). 

 

É a partir da vivência prática nos serviços, permeada por um suporte pedagógico 

específico e voltado para as necessidades da população, que se concretiza uma formação técnica 

e humanística, do profissional de saúde, uma vez que as situações-problema vivenciadas no 



 

 

cotidiano desses profissionais exigem ações que extrapolem o âmbito puramente 

científico/clínico (Menezes et al., 2013). 

Busca-se, portanto, estimular a formação de um aluno crítico, reflexivo, com capacidade 

de articular a teoria com a prática, vivenciando o contato precoce, já no início do curso, com o 

sistema de saúde do país, população usuária, comunidade e equipes multiprofissionais. 

O distanciamento entre a universidade e os profissionais da ESF ainda precisa ser 

superado pela sensibilização dos atores envolvidos nesse processo por meio de medidas como 

a construção de espaços permanentes de diálogo. A identificação das necessidades do serviço 

pela universidade que resultem em pactos de contribuição docente/discente, a participação dos 

profissionais do serviço e usuários nas discussões sobre o processo ensino-aprendizagem, o 

envolvimento efetivo do professor no serviço, devem auxiliar nessa superação. Conforme 

relato: 

[...]se não há uma integração daquele profissional que vai receber com quem 

está enviando como é que esse aluno vai está sendo inserido dentro de uma 

equipe que ele não tem o menor contato que, enfim que o profissional não teve 

nem um contato prévio, nenhuma preparação [...] (Dentista) 

A faculdade, o docente poderia chegar e apresentar alguns chegam e fica 

aquele grupo perdido lá. O docente chega lá esse grupo aqui é aluno de tal 
disciplina, tão pagando tal matéria agora, vão fazer tal trabalho com vocês 

explicar direitinho. (Agente de saúde). 

 
 
 

A integração ensino-serviço ainda encontra dificuldade em avançar, pela dificuldade de 

inserção dos alunos em algumas áreas, falta de investimentos públicos, tanto de infraestrutura 

como de pessoal, além da mudança curricular. Também o desenvolvimento docente, a 

diversificação dos cenários e as parcerias com os serviços de saúde ainda são muito incipientes 

e representam desafios a serem enfrentados (Carvalho, Duarte e Guerrero, 2015). 

Além da divulgação do projeto pedagógico, é preciso propiciar ambientes de diálogo, 

ampliar espaços de interlocução entre universidade, serviços, lideranças comunitárias, 

conselhos de saúde, para que os participantes compartilhem conquistas, dificuldades, anseios, 



 

 

experiências e, sobretudo, discutam o papel de cada um na formação profissional e na 

reorganização da atenção básica (Brasil, 2013). 

A comunicação é fundamental em qualquer processo de ensino-aprendizagem, assim 

como nas atividades de planejamento. No ensino em serviço, o planejamento conjunto é um 

componente importante para a integração e tem interface com a comunicação (Carvalho, Duarte 

e Guerrero, 2015) 

O diálogo com coordenadores da unidade para saber os anseios da unidade básica de 

saúde (UBS), discutir os objetivos da integração, reuniões também com os funcionários 

técnicos para estabelecimento de meta e público-alvo para o trabalho tema a ser trabalhado e 

objetivo para que a unidade também possa se programar para receber estes alunos (Carvalho, 

2013). 

Tal planejamento deve ser construído em parceria com todos os envolvidos no processo 

(docentes, discentes, profissionais e comunidade) em consonância com os princípios dos SUS 

e as necessidades locais das unidades.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na reflexão sobre o material empírico e ao resgate dos momentos das entrevistas nos 

deparamos com relatos que mostram a importância da Estratégia de Saúde da Família na 

formação dos profissionais de saúde, como também uma reflexão de como os alunos estão 

sendo inseridos nesse contexto.  

 A composição de uma formação crítico reflexiva se dá através da articulação ensino-

serviço onde é permitido os conhecimentos através do diálogo permanente entre saberes e 

vivências sociais. Dessa forma, a formação deve ocorrer através do encontro com a realidade 



 

 

vivenciada e o conhecimento adquirido no meio acadêmico, ao estimularmos o estudante a agir 

e compreender a sua realidade estamos fomentando o princípio do papel social da instituição 

formadora. 

Se faz necessário a disposição para o diálogo, para relações solidárias, para um projeto 

centrado na linha do cuidado ao usuário, é um caminho possível. Instrumentos e mecanismos 

mais perenes tanto na universidade como nos serviços são essenciais. 

Os profissionais que estão envolvidos na ESF percebe que o estudante na sua condição 

de aprendiz precisa ser estimulado a perceber o processo de trabalho e refletir sobre ele desde 

os primeiros momentos de sua formação, e a instituição formadora, precisa refletir sobre a 

realidade em articulação com o processo de trabalho em saúde e trazer o estudante para esta 

discussão através do diálogo que os estimule a partilhar o seu olhar a partir de sua vivência 

confrontando-os com as bases conceituais da profissão.      

Dessa forma, percebe-se que a problematização e reflexão sobre os problemas do 

cotidiano permite ao estudante articular saberes e descobrir quais as formas adequadas de agir 

a partir da vivência do cotidiano de enfrentamento desta realidade. 

Deve-se considerar durante a formação acadêmica a realidade do sistema de saúde 

vigente no país, sendo necessário possibilitar a reflexão sobre a saúde sob uma perspectiva 

ampliada. O profissional a ser formado pelo sistema de ensino superior tem que ser apto a 

refletir sobre a sua prática e avaliar como sua atuação responde as necessidades de seus clientes. 
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5. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

Diversas são as perspectivas de mudanças na formação dos profissionais da 

saúde, as quais incluem a reflexão e transformação da interface ensino/trabalho, ou 

seja, das relações entre o ensino e os serviços de saúde e comunidade, tem se visto 

movimentos na direção de transformações dos velhos modelos de ensino para 

formação na saúde, os quais se mostram incapazes de responder adequadamente às 

necessidades apresentadas pela população. Tais movimentos oscilaram, ao longo 

das duas últimas décadas, na intensidade e na concentração nas diferentes áreas 

profissionais. 

Dessa forma, o presente estudo através das discussões apresentadas ao final 

da pesquisa vem a propor uma maior aproximação entre a universidade e os 

profissionais envolvidos na formação desses estudantes. Essa aproximação pode ser 

realizada com a construção de fóruns, onde o mesmo irá estreitar o vínculo 

universidade/profissionais possibilitando uma integração entre serviços e ensino 

contribuindo para melhorar a formação dos profissionais da saúde, aproximando a 

teoria/prática e propiciando reflexão sobre essa prática, levando à transformação e à 

consolidação do modelo de atenção à saúde proposto para o SUS.  

A construção da realização desses fóruns deve ocorrer entre a universidade, 

os profissionais dos serviços de saúde e gestores municipais a cada início e término 

do semestre buscando analisar os pontos positivos e negativos na prática de inserção 

dos alunos dentro dos serviços, e dessa forma buscar construir uma política de ensino 

baseado na realidade local, nesse sentido busca uma formação de um aluno crítico 

reflexivo como também atendendo as necessidades dos serviços. 

Para transformação da organização dos serviços e dos processos formativos, 

torna-se necessário o trabalho articulado entre o sistema de saúde e as instituições 

formadoras, visto que a integralidade da atenção envolve a compreensão da 

ampliação da clínica, o conhecimento sobre a realidade, o trabalho em equipe, a ação 

intersetorial e a humanização.  

O distanciamento universidade e profissionais ainda precisa ser superado pela 

sensibilização dos atores envolvidos nesse processo por meio de medidas como a 

construção de espaços permanentes de diálogo. A identificação das necessidades do 

serviço pela universidade que resultem em pactos de contribuição docente/discente, 
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a participação dos profissionais do serviço e usuários nas discussões sobre o 

processo ensino-aprendizagem. 

Reuniões conjuntas entre os segmentos parceiros e escutas mais cuidadosas 

das equipes de saúde podem ser alternativas de enfrentamento dessas questões, 

nessa interface da tríade profissional-usuário-aluno está o discurso sobre o 

conhecimento da realidade do serviço e da comunidade.   

Apesar da fragilidade desse distanciamento ainda presente entre universidade 

e profissionais a UBS vem se mostrando um cenário fértil ao desenvolvimento do 

ensino-aprendizagem e da integração ensino e serviços de saúde. Novos  

profissionais estão sendo formados na diversidade de cenários de acordo com as 

necessidades sociais, considerando as dimensões históricas, culturais e econômicas 

da população. 

Pode mencionar a importância dos alunos dentro dos serviços de saúde de 

forma positiva, pois além de contribuir para formação de profissionais críticos e 

reflexivos, capazes de atuar de forma interdisciplinar, comprometidos com suas 

responsabilidades técnicas e sociais e com a melhoria da qualidade do ensino 

superior suas práticas são exercidas a população que necessita. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na reflexão sobre o material empírico e ao resgate dos momentos das 

entrevistas nos deparamos com relatos que mostram a importância da Estratégia de 

Saúde da Família na formação dos profissionais de saúde, como também de como os 

alunos estão sendo inseridos dentro desse contexto.  

 A composição de uma formação crítico reflexiva se dá através da articulação 

ensino-serviço onde é permitido os conhecimentos através do diálogo permanente 

entre saberes e vivências sociais. Dessa forma, a formação deve ocorrer através do 

encontro da realidade vivenciada com o conhecimento adquirido no meio acadêmico, 

estimulando o estudante a agir e compreender a sua realidade fomentando assim o 

princípio do papel social da instituição formadora. 

Os profissionais que estão envolvidos na ESF percebe que o estudante na sua 

condição de aprendiz precisa ser estimulado a perceber o processo de trabalho e 

refletir sobre ele, desde os primeiros momentos de sua formação. E a instituição 

entretanto, precisa refletir sobre a realidade em articulação com o processo de 

trabalho em saúde e trazer o estudante para esta discussão através do diálogo que o 

estimule a refletir no contexto vivido, confrontando-se com as bases conceituais da 

profissão.     

Deve-se considerar durante a formação acadêmica a realidade do sistema de 

saúde vigente no país, gerando uma reflexão numa perspectiva ampliada. O 

profissional a ser formado pelo sistema de ensino superior tem que ser apto a refletir 

sobre a sua prática e avaliar como sua atuação responde as necessidades de seus 

clientes. 

Este profissional deve compreender o real sentido de seu trabalho, na 

perspectiva da construção coletiva, diálogo interdisciplinar e em consonância com a 

realidade de inserção da prática profissional. A construção de uma prática reflexiva 

deve ser conformada a partir do conhecimento de seu processo de trabalho e da 

constituição de um olhar crítico sobre a resolução de problemas que surgem no 

cotidiano da prática profissional, possibilitando uma tomada de decisões que 

transpassem o aspecto técnico, mas que considerem os diversos fatores 

determinantes do processo saúde-doença.      
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  A formação deve oportunizar diferentes formas de construir conhecimento, 

seja nos espaços intra- e extramuros, possibilitando a vivência do trabalho no contexto 

de atuação profissional. Deve-se ainda levar a compreensão do ser humano de forma 

integral, havendo cooperação entre os saberes.  

Dessa forma, o presente estudo veio a contribuir na reflexão da inserção dos 

alunos dentro dos serviços de saúde de modo que possamos refletir sobre a 

importância da atuação da universidade no serviço como a contribuição dos 

profissionais nesse contexto da formação. 

 

 

 

 

 

 

. 
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – ENTREVISTA 

ESTRUTURADA 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 
 

 
1.1 IDADE: 
1.2 TEMPO DE ATUAÇÃO NO SERVIÇO: 
1.3 SEXO (   ) Masculino  (   ) Feminino 
 

2- DADOS SOCIOECONÔMICOS: 

 
2.1 COR DA PELE: (   ) Branca (   ) Preta (   ) Parda (   ) Amarela 
 
2.2 ESTADO CIVIL: (   ) Casado/ União Estável (   ) Solteiro 
(   ) Divorciado/ Separado (   ) Viuvo 
 
 2.3ANOS DE ESTUDO: 

 
(   ) Ensino Fundamental Completo 
(   ) Ensino Fundamental Incompleto 
(   ) Ensino Médio Completo 
(   ) Ensino Médio Incompleto 
(   ) Superior Completo 
(   ) Superior Incompleto 
(   ) Pós graduação 
 
2.3 OCUPAÇÃO: 
 
(   ) Médico 
(   ) Enfermeiro 
(   ) Dentista 
(   ) Auxiliar Enfermagem 
(   ) Auxiliar Saúde da Bucal 
 

2.4 VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

(  ) Funcionário Público 

(  )  Celetista 

(  ) Contratado 

 

2.5 RENDA MENSAL 

 

 (  ) 01 salário mínimo  

 (  ) 02 a 04 salários mínimos  

(  ) 05 a 07 salários mínimos 

(  ) Mais de 08 salários mínimo 
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3. INFORMAÇÃO PROCESSO DE TRABALHO 

 
 

3.1 Quanto anos trabalha na estratégia de saúde da família? 
 
 

3.2 Possui outro vínculo empregatício? Se sim qual? 
 
(   ) Não      (   ) Sim 
 
Qual? ________________ 
 

3.3 O que você pensa sobre a  estratégia de saúde da família? 
 

3.4 O município oferece capacitação profissional que trabalham para está área 
específica de atuação? 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL 

 

1. O que levou você a trabalhar na Estratégia de Saúde da Família? E como você 

sente trabalhando nessa perspectiva? 

2.  Na sua opinião quais competências são necessárias para trabalhar na 

Estratégia de Saúde da Família? 

3. Na sua opinião como a Estratégia de Saúde da Família atuando no cenário de 

prática pode contribuir na formação desses alunos? 

4. Qual  a percepção de vocês sobre o trabalho em equipe desses alunos dentro 

da Estratégia de Saúde da Família? 

5. Na opinião de vocês como deveria ser a formação dos profissionais de saúde 

para atuarem na atenção primária?  

6. Na sua opinião quais os desafios para formarem profissionais que trabalhem 

em equipe? 

7. Como vocês analisam a inserção desses alunos  dentro da Estratégia de Saúde 

da Família? 
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ANEXO A – MODELO DA CARTA DE ANUÊNCIA 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

 

 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 
 

 
 
 
 
Declaro estar ciente do projeto e da realização da pesquisa “Processo de 

construção do conhecimento a partir do diálogo ensino-serviço na ótica dos 

profissionais de saúde”, de autoria da pesquisadora Ana Maria Gomes dos Santos 

, nas dependências das Unidades de Saúde da Família do Conjunto Cônego Monte e 

Centro, no Município de Santa Cruz/RN, e como esta instituição tem condições para 

o desenvolvimento deste projeto, autoriza a execução e concede apoio.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
 

Milena Sanneza de Lima Bulhões Ferreira 
Secretária Municipal de Saúde  

Santa Cruz/RN 
 
 
 
 

Rua Ferreira Chaves, nº 240, Centro, Santa Cruz/RN – CEP 59200-000 

CNPJ 08.358.889/0001-95 – Tel.: (84) 3291-4354 / Fax: (84) 3291-2810E-mail: 
smssantacruz@rn.gov.br 

mailto:smssantacruz@rn.gov.br
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO  NA SAÚDE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 
Esclarecimentos 
 
 Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada Processo de 

construção do conhecimento a partir do diálogo ensino-serviço na ótica dos 

profissionais de saúde, trata-se de uma pesquisa de alta importância, vinculada a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob orientação da Professora Simone 

da Nóbrega Tomaz Moreira. 

Esta pesquisa pretende conhecer como se dá a participação dos estudantes na 

estratégia saúde da família, como, também o aprendizado interprofissional neste 

cenário de prática.  E, mais especificamente, analisar a formação dos profissionais de 

saúde para atuarem na atenção primária; analisar a capacidade do estudante 

trabalhar de forma multidisciplinar e interdisciplinar; percepção dos profissionais na a 

contribuição ensino-serviço-comunidade com a inserção do estudante nas unidades 

de saúde; e compreender a construção dos espaços pedagógicos na estratégia saúde 

da família.  

O estudo se justifica-se pela necessidade em compreender avaliar o processo 

de construção do conhecimento a partir do diálogo ensino-serviço na ótica dos 

profissionais de saúde contribuindo em proporcionar possíveis mudanças. Pois, 

sabes-se, a articulação ensino-serviço apresenta- se como importante estratégia para 

efetiva integração entre teoria e prática, devendo, também, se colocar a serviço da 

reflexão da realidade, possibilitando aos profissionais elaborar críticas e buscar 

soluções adequadas para os problemas de saúde encontrados, guardando-se o 

compromisso e a responsabilidade com o usuário pelo cuidado para emancipação do 

outro. 
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Caso você decida participar, deverá assinar o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE), para livre e espontânea decisão de participar deste estudo. A 

técnica de coleta de dados será utilizado a formação de grupos focais com os 

profissionais que trabalham nesse cenário de prática a pelo menos 1 ano. 

Esclarecemos que a sua participação não trará prejuízos à sua pessoa, 

procurar-se-á o mínimo de riscos possíveis, podendo existir tão somente o risco de 

desconforto ou constrangimento durante os questionamentos  em grupo, seja pela 

exposição ou por não saber responder às indagações. 

Serão respeitados os princípios de privacidade e confidencialidade e não 

haverá, portanto, a divulgação personalizada das informações prestadas. O 

pesquisador irá tratar sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Seu nome 

ou o material que indique a sua participação não será liberado sem sua autorização 

por escrito.  

O estudo não lhe trará benefícios materiais ou financeiros e nenhum 

participante da pesquisa terá promoção ou prêmio.  

Você será esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar, 

e livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento e em qualquer fase da pesquisa. A sua participação 

é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade, perda de 

direitos ou diferença na assistência prestada pelo profissional/pesquisador. Durante 

todo período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Professora 

Simone da Nóbrega Tomaz Moreira no número (84) 94218002 ou para discente Ana 

Maria Gomes dos Santos, telefone (84) 99172146. 

Caso o participante tenha algum gasto ou dano decorrente da pesquisa ele será 

ressarcido e indenizado sendo-lhes garantidos todos os direitos previstos na 

legislação brasileira 

Qualquer dúvida sobre ética dessa pesquisa você poderá procurar Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN na Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova ou pelo 

telefone (84)215-3135. Comitê de Ética - UFRN Praça do Campus Universitário, 

Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN Telefone/Fax (84)215-

3135, CEP HUOL. 
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 Os dados dessa pesquisa serão utilizados para investigação, publicação e 

divulgação a fim de contribuir para a melhoria do ensino-serviço. Uma cópia desse 

consentimento será arquivado pelo pesquisador responsável, por um período mínimo 

de 5 anos.  

 

 

 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________________, CPF n° 

________ 

________________ declaro que após ter sido esclarecido(a) pelos pesquisadores e 

ter entendido o que me foi explicado, concordo em participar da pesquisa Processo 

de construção do conhecimento a partir do diálogo ensino-serviço na ótica dos 

profissionais de saúde. 

 

                                   

 

 

                                                                                        Santa Cruz/RN, 

____/____/____  

 

 

___________________________ 

     Assinatura do Entrevistado 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Ana Maria Gomes dos Santos 

(Pesquisadora Responsável) 

 

 

Polegar Direito do Entrevistado 

 (se necessário) 

 

 

 

 

 


