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RESUMO 

 

Este estudo teve por objetivo desenvolver e verificar o conteúdo de uma proposta de 

Educação Permanente para a Consulta de Enfermagem ao paciente com 

Tuberculose na Atenção Primária à Saúde. Trata-se de um estudo metodológico, de 

abordagem qualitativa, desenvolvido no Município de Parnamirim, Rio Grande do 

Norte com enfermeiros da Atenção Primária à Saúde. A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com CAAE 

73737417.2.0000.5537 e número de parecer 2.247.426 . O estudo ocorreu em três 

etapas: na primeira, os enfermeiros, por meio de grupos focais, participaram de um 

diagnóstico situacional sobre o contexto da consulta ao paciente com tuberculose, 

para um estranhamento da realidade; na segunda etapa ocorreu o desenvolvimento 

de uma proposta de educação permanente para a consulta  de enfermagem ao 

paciente com Tuberculose; e, na terceira, a verificação do conteúdo da proposta por 

membros especialistas. A escolha dos enfermeiros para a primeira etapa ocorreu por 

amostragem intencional. A construção da proposta de educação permanente foi feita 

pelo pesquisador principal, mediante resultados obtidos a partir dos dados que 

surgiram na primeira etapa e literatura pertinente. A etapa de verificação do 

conteúdo por membros, de abordagem qualitativa ocorreu a partir da reunião de 

especialistas escolhidos ante critérios previamente estabelecidos: enfermeiros e 

doutores, envolvidos com áreas de interesse do estudo. Em todas as etapas, os 

grupos focais foram conduzidos por entrevistas semiestruturadas, gravados por voz 

e mediados pelo pesquisador, com o apoio do observador. Após todas as etapas, as 

entrevistas foram transcritas na íntegra e analisadas através do método de análise 

de conteúdo, com técnica de análise temática/categorial. Na etapa de 

estranhamento da realidade, os dados oriundos dos grupos focais com os 

enfermeiros levaram ao surgimento de quatro temáticas: 1. Contexto de ações de 

controle da Tuberculose na Atenção Primária à Saúde; 2. Estigmas relacionados ao 

adoecimento por Tuberculose; 3. As consultas de Enfermagem ao paciente com 

Tuberculose; 4. Percepções sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

e estratégias para sua implantação na Consulta de Enfermagem ao paciente com 

Tuberculose na Atenção Primária à Saúde. A verificação por membros do conteúdo 

da proposta que apontou para dados que sugeriram as categorias a seguir: 1. O 

Método da Problematização como embasamento pedagógico para a fundamentação 



 

 

do processo de ensino e aprendizagem; 2. Aspectos estéticos e metodológicos da 

estruturação da proposta de Educação Permanente em Saúde. O estudo confirmou 

a tese e, à medida que propõe uma tecnologia educacional como estratégia para 

promover educação permanente dos enfermeiros, abre espaço para o avanço na  

reflexão e na tomada de decisões por parte do profissional e da gestão quanto à 

Consulta de Enfermagem ao paciente com Tuberculose e pode ampliar a discussão 

para todo o contexto da Atenção Primária à Saúde. 

 

Descritores: Enfermagem; Processos de Enfermagem; Educação Permanente; 

Atenção Primária à Saúde; Tuberculose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to develop and verify the content of a proposal of Permanent 

Education for Nursing Consultation to the patient with Tuberculosis in Primary Health 

Care. This is a methodological study, with a qualitative approach, developed in the 

Municipality of Parnamirim, Rio de Janeiro Grande do Norte with primary health care 

nurses. The research was approved by the Ethics Committee of the Federal 

University of Rio Grande do Norte with CAAE 73737417.2.0000.5537 and opinion 

number 2.247.426. The study was carried out in three stages: in the first, the nurses, 

through focus groups, participated in a situational diagnosis about the context of 

consultation with the patient with tuberculosis, to a reality estrangement; in the 

second stage the development of a proposal of permanent education for the nursing 

consultation to the patient with Tuberculosis occurred; and, in the third, verification of 

the content of the proposal by expert members. Nurses' choice for the first stage was 

by intentional sampling. The construction of the permanent education proposal was 

made by the principal researcher, using results obtained from the data that emerged 

in the first stage and relevant literature. The qualitative approach was based on the 

meeting of selected experts with established criteria: nurses and doctors, who were 

involved in areas of study interest. At all stages, the focus groups were conducted by 

semi-structured interviews, voice-recorded and mediated by the researcher, with the 

observer's support. After all the steps, the interviews were transcribed in full and 

analyzed through the content analysis method, with thematic / categorial analysis 

technique. In the reality estrangement phase, data from the focus groups with nurses 

led to the emergence of four themes: 1. Context of actions to control Tuberculosis in 

Primary Health Care; 2. Stigmas related to tuberculosis illness; 3. Nursing visits to 

the patient with Tuberculosis; 4. Perceptions about the Nursing Assistance 

Systematization and strategies for its implementation in the Nursing Consultation for 

the patient with Tuberculosis in Primary Health Care. The verification by members of 

the content of the proposal that pointed to data that suggested the following 

categories: 1. The Problematization Method as a pedagogical basis for the 

foundation of the teaching and learning process; 2. The aesthetic and methodological 

aspects of structuring the proposal of Permanent Education in Health. The study 

confirmed the thesis and, as it proposes an educational technology as a strategy to 

promote the permanent education of nurses, it opens space for the advancement in 



 

 

the reflection and the decisions by the professional and the management regarding 

the Nursing Consultation to the patient with Tuberculosis and can broaden the 

discussion for the whole context of Primary Health Care. 

 

DESCRIPTORS: Nursing; Nursing Process; Education, Continuing; Primary Health 

Care; Tuberculosis. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Contextualização e Problematização 

 

O delineamento da Enfermagem para teorias e métodos de fundamentação da 

prática está datada desde os primeiros registros da história de Enfermagem com a 

prática do exercício idealizada, registrada por Florence Nightingale, em meados do 

século XIX. (NIGHTINGALE, 1989).  

Refletia-se que a Enfermagem deveria ter uma abordagem voltada para o 

cuidado mediante as condições em que as pessoas viviam e como os diversos 

fatores relacionados e o ambiente poderiam atuar positivamente ou não na saúde 

das pessoas. (NIGHTINGALE, 1989).  

Os princípios científicos e as teorias que representam o cuidado da 

Enfermagem passaram por etapas distintas, desde o enfoque técnico, busca dos 

princípios e métodos científicos até a formulação de concepções teóricas que 

dessem conta da complexidade que envolve o cuidado, visando atender a todas as 

dimensões que se conectam com o ser humano: biológica, psicológica, social, 

espiritual e cultural. (SANTO; PORTO, 2006; ALMEIDA; ROCHA, 1989). 

Apesar das primeiras idealizações com Florence Nightingale, apenas em 1950 

teve início, através de enfermeiras norte-americanas, a discussão sobre os novos 

horizontes do saber e fazer da Enfermagem, com vistas a maior identidade 

profissional e desenvolvimento de um corpo específico e organizado para a 

Enfermagem. (GUTIÉRREZ; MORAIS, 2017; TANNURE; GONÇALVES, 2011; 

SANTO; PORTO, 2006). 

No Brasil, o principal marco para a discussão sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) é a teorista Wanda de Aguiar Horta, que, na 

metade dos anos 1960 elaborou a Teoria das Necessidades Humanas Básicas, 

onde propunha uma enfermagem sistematizada, ampliando a visão do cuidado 

integral. (HORTA, 1979). 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem é regulamentada no Brasil 

como um método que organiza o trabalho profissional, possibilitando a 

implementação do Processo de Enfermagem (PE), uma importante ferramenta no 

método de trabalho do enfermeiro. (TANNURE; GONÇALVES, 2011). 
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Teve seus estudos destacados nos anos 1980, com o decreto lei nº 94406/87, 

que regulamentou o exercício da enfermagem no país e determinou o PE como 

sendo atividade privativa do enfermeiro, instituindo dentro dele, a prescrição de 

enfermagem. (SILVA, GARANHANHI, PERES, 2015; TANNURE; GONÇALVES, 

2011; BRASIL, 1986). 

Como atividade privativa do enfermeiro, o Processo de Enfermagem deve ser 

desenvolvido em todos os âmbitos de saúde em que haja a assistência de 

Enfermagem, sejam eles públicos ou privados. (COFEN, 2009). 

Como terminologia, quando a assistência de enfermagem, sistematizada pelo 

Processo de Enfermagem, ocorre em qualquer serviço prestador de saúde, como 

ambulatórios, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros serviços, o 

termo “Processo de Enfermagem” também corresponde ao usualmente designado 

Consulta de Enfermagem (CE).  (SILVA, GARANHANHI, PERES, 2015; COFEN, 

2009).  

Neste estudo, utilizaremos o termo Consulta de Enfermagem como 

correspondente ao termo Processo de Enfermagem, por haver abordagem da 

prática do enfermeiro no atendimento direto ao paciente com Tuberculose nas 

Unidades de Saúde da Atenção Primária à Saúde. 

A Consulta de Enfermagem é institucionalizada como sendo inerente à prática 

de Enfermagem e visa a consolidação de uma assistência de excelência e adequada 

em ações que assegurem ao máximo as necessidades de saúde da população. 

(CARVALHO; SILVA; FERREIRA, 2008).  

Tem como objetivo a captação de todas as informações relacionadas ao 

paciente que possibilite diagnósticos precisos e a elaboração de um plano de 

cuidados que contemple todas as suas necessidades. (CARVALHO; SILVA; 

FERREIRA, 2008). 

No sentido de promover uma assistência integral, a Consulta de Enfermagem 

deve utilizar componentes do método científico para identificar situações de saúde, 

prescrever e implementar medidas que contribuam para a promoção da saúde, 

prevenção de agravos, recuperação e reabilitação de indivíduos, famílias e da 

comunidade. (AMANTE; ROSSETO; SCHNEIDER, 2009; SANTOS; JESUS; 

AMARAL, 2008). 

Ao estar fundamentada em um método científico, a Consulta de Enfermagem 

constitui uma Tecnologia em Saúde (TS) que pode garantir o aperfeiçoamento da 
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prática do enfermeiro, principalmente, por meio de uma operacionalização que 

considere os aspectos científicos e metodológicos inerentes à profissão. (CROZETA 

et al., 2010). 

A Consulta de Enfermagem, então, como método e tecnologia de organização 

da assistência, pode ser considerada como uma tecnologia leve-dura, já que é uma 

ferramenta de trabalho organizada por um saber técnico e estruturado para 

organizar o cuidado e documentar a prática profissional. (MERHY, 2014; GARCIA; 

NÓBREGA, 2009).  

Ela deve ser desenvolvida em cinco etapas sequenciais, inter-relacionadas e 

interdependentes, que, embora citadas de forma individuais, ocorrem de forma 

cíclica e concomitante. São elas: 1. Investigação (ou Histórico de Enfermagem); 2. 

Diagnósticos de Enfermagem (DEs); 3. Planejamento; 4. Implementação da 

assistência de Enfermagem; 5. Avaliação. (TANNURE; GONÇALVES, 2011; 

COFEN, 2009). 

 

FIGURA 01- Etapas da Consulta de Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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A Investigação ou Histórico de Enfermagem consiste no primeiro passo para se 

investigar os problemas de saúde do paciente e irá subsidiar o raciocínio para a 

determinação dos diagnósticos de Enfermagem. (TANNURE; PINHEIRO, 2011). 

Na descrição do planejamento dos resultados esperados fica claro que devem 

ser estabelecidas prioridades para os problemas diagnosticados, fixação dos 

resultados que se espera alcançar para a resolução do problema encontrado. 

(TANNURE; PINHEIRO, 2011). 

A etapa de implementação do plano de cuidados de enfermagem deverá 

apresentar prescrições de Enfermagem com base nos diagnósticos apresentados 

pelo paciente e naquilo que foi planejado como resultados para o alcance de metas 

de bem-estar do paciente. (TANNURE; PINHEIRO, 2011). 

A última etapa diz respeito à avaliação do plano de cuidados implementado e 

os resultados obtidos. Por isso então considera-se esse método cíclico, pois a cada 

resultado não alcançado pode-se lançar mão de novas intervenções a fim de 

favorecer um cuidado resolutivo ao paciente. (TANNURE; PINHEIRO, 2011). 

Dentro dos níveis de atenção em que ocorre a CE, destaca-se a Atenção 

Primária à Saúde (APS) onde o enfermeiro, integrante da equipe de saúde, tem 

atribuições específicas, entre elas, o atendimento da clientela mediante demanda 

espontânea ou programada e o desenvolvimento de ações de vigilância à saúde. 

(BRASIL, 2012). 

Além disso, no âmbito da APS, compete ao enfermeiro desenvolver a Consulta 

de Enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever medicações e 

desenvolver sua assistência, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do 

Ministério da Saúde (MS) e disposições legais da profissão. (BRASIL, 2012). 

No âmbito da APS, a CE reflete uma tecnologia que combina conhecimento 

humano, científico e empírico, que sistematiza o fazer, e possibilita uma assistência 

que se efetiva no melhor cuidado ao indivíduo, a família e a coletividade e facilita o 

processo de tomada de decisão. (GARCIA; NÓBREGA, 2009; DANTAS; SANTOS; 

TOURINHO, 2016). 

Na Atenção Primária à Saúde, um dos programas a serem executados e 

gerenciados pelo enfermeiro é o Programa Nacional de Controle da Tuberculose 

(PNCT). Nesse cenário o enfermeiro tem a atribuição de atender ao paciente com 
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Tuberculose (TB), e suas ações estão atreladas à Vigilância à Saúde. (BRASIL, 

2011).  

De acordo com o Protocolo de Enfermagem no Tratamento Diretamente 

Observado (TDO) da Tuberculose na APS, a dimensão assistencial do enfermeiro 

voltada para o atendimento aos pacientes com TB deve ser configurada por meio da 

Consulta de Enfermagem, apontada como importante instrumento de cuidado a esse 

paciente. (BRASIL, 2011a). 

Dentro do conjunto de medidas voltadas para o controle da TB, a Consulta de 

Enfermagem é considerada uma importante estratégia para o alcance de metas 

estipuladas e pode ser fundamental na redução do abandono do tratamento. (SILVA, 

et al., 2015). 

Apesar do avanço de métodos diagnósticos e farmacológicos da TB, o 

abandono do tratamento constitui um dos maiores desafios da APS, o que implica 

em menores taxas de cura, bem como na resistência medicamentosa, recidiva da 

doença e continuidade da cadeia de transmissão do bacilo. (CHIRINOS; 

MEIRELLES; BOUSFIELD, 2017; SILVA, et al., 2015).  

O abandono do tratamento, na maioria dos casos não pode ter culpabilidade 

atribuída de forma isolada ao paciente, mas dentre os fatores que influenciam nesse 

acontecimento estão as questões relacionadas aos serviços de saúde, a pouca 

organização dos profissionais na condução dos casos e a ausência de vínculo entre 

profissional e paciente. (SILVA, et al., 2015). 

 Além disso, um dos fatores relacionados ao adoecimento por Tuberculose que 

corrobora para que o paciente abandone o tratamento, diz respeito ao estigma e a 

carga social, o que reitera a necessidade do enfermeiro em reconhecer que cada 

sujeito tem um modo singular de enfrentamento da doença. (OLIVEIRA; 

NOGUEIRA; SÁ et al., 2015). 

 Nesse sentido, a CE pode promover ampliação do vínculo com o paciente e 

facilitar a captação do paciente durante todo o processo de tratamento. (OLIVEIRA; 

NOGUEIRA; SÁ et al., 2015). 

Nessa perspectiva, ainda, reafirma-se que o abandono do tratamento pelo 

paciente pode estar relacionado a aspectos sociais como as baixas condições 

socioeconômicas, a baixa escolaridade, o alcoolismo e uso de drogas ilícitas, além 

de relações fragmentadas com o serviço de saúde que o atende. (CHIRINOS, 2011). 



25 

 

Souza et al. (2010) também colocam que debilidades no acompanhamento dos 

casos de Tuberculose, como a pouca valorização do contexto sociocultural do 

paciente, ausência de vínculo com os profissionais e a pouca produção de 

acolhimento durante as consultas, têm cooperado para o abandono do tratamento 

da Tuberculose. 

Pode-se pensar então que, na atenção ao paciente com TB é imprescindível a 

mudança do modelo tradicional ainda vigente, centralizado na doença, para um 

modelo dialógico que reconheça o sujeito com suas concepções, saberes e sua 

realidade social. (OLIVEIRA; NOGUEIRA; SÁ, et al., 2015). 

Nesse sentido considera-se que a consulta de enfermagem pode promover 

atendimento integral, onde é necessária a identificação das principais necessidades 

de saúde destas pessoas, reconhecendo suas particularidades biopsicossociais. 

(MENDES; SILVA; FERREIRA, 2018). 

De acordo com o Protocolo de Enfermagem no Tratamento Diretamente 

Observado (TDO) da Tuberculose na Atenção Primária do Ministério da Saúde (MS), 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem deve organizar a Consulta de 

Enfermagem, que deve envolver as etapas citadas anteriormente.  (BRASIL, 2011a). 

(ANEXO A). 

Neste protocolo, o MS determina que a etapa de levantamento de diagnósticos 

de Enfermagem seja realizada com base nos Diagnósticos de Enfermagem da 

NANDA I.  Acrescenta ainda instrumentos que podem servir como modelo para a 

consulta do paciente com tuberculose, nas etapas de coleta de dados (ANEXO B), 

registro dos diagnósticos e planejamento (ANEXO C) e avaliação (ANEXO D).  

Observa-se, entretanto, que apesar das normatizações do COFEN, bem como 

das diretrizes postuladas pelo Ministério da Saúde para o desenvolvimento da CE, 

esta não tem sido conduzida de forma sistematizada. 

Em estudo desenvolvido no Município de Natal/RN foi identificado que os 

enfermeiros da APS não incorporam as etapas de sistematização nas consultas ao 

paciente com TB, mesmo que seja preconizado pelo MS. (OLIVEIRA, 2014). 

Neste estudo, na primeira etapa da consulta, os elementos utilizados pelos 

enfermeiros voltam-se para a investigação de queixas físicas. O exame físico do 

paciente está mais centrado na mensuração de peso, em detrimento de outros 

pontos do exame que devem ser considerados, como a ausculta torácica e inspeção 

de mucosas. (OLIVEIRA, 2014). 
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 As etapas seguintes, de identificação de diagnósticos de enfermagem, 

planejamento de ações, implementação de plano de cuidados e avaliação 

representaram as mais fragmentadas em sua execução, não sendo desenvolvidas 

nem registradas. (OLIVEIRA, 2014). 

A CE tem sido realizada nos moldes biomédicos, centrada nas queixas dos 

pacientes. Apresenta fragilidades em seu desenvolvimento, tendo em vista a 

insegurança dos enfermeiros em relação ao conhecimento científico, o que implica 

diretamente no julgamento clínico, realização de exame físico e prescrição de 

enfermagem. (SANTOS et al., 2008). 

Além disso, de acordo com Alves et al. (2012), a CE está voltada para a 

entrega dos fármacos anti-tuberculostáticos, o que não contribui de forma 

significativa para a mudança do cenário da doença, tendo em vista a dimensão 

maior que envolve o acompanhamento do paciente de Tuberculose, onde a carga 

social exerce uma grande influência.  

Na realidade atual da APS, o enfermeiro convive em um ambiente de saúde 

que é voltado para um sistema fragmentado e pontual, com ampla atenção voltada 

para condições agudas, com pouca ênfase para o cuidar em um dimensionamento 

de atenção integral. (NASCIMENTO et al., 2016). 

Duarte, Ayres e Simonetti (2009) evidenciaram em sua pesquisa sobre a 

Consulta de Enfermagem ao paciente com hanseníase no âmbito da APS, que a 

utilização da SAE, além de permitir a identificação de necessidades das diversas 

esferas que se relacionam com o processo de saúde-doença, facilitou intervenções 

conjuntas da equipe multiprofissional. 

A não implementação da Consulta de Enfermagem através da SAE nos 

serviços de saúde de APS pode estar relacionada a diversos fatores, dentre eles, o 

distanciamento entre a teoria e a prática, principalmente porque na maioria das 

vezes o foco da atuação do enfermeiro está voltado para a demanda dos serviços 

em detrimento da qualidade da assistência. (SILVA et al., 2011). 

Além disso, a falta de atualização quanto aos aspectos teóricos da 

enfermagem pode contribuir para os entraves na Consulta de Enfermagem, uma vez 

que o conhecimento quanto ao método pode estar restrito. (SILVA et al., 2011). 

Estudo realizado por Souza, Santos e Monteiro (2013), que buscou verificar a 

concepção de profissionais de enfermagem sobre a SAE, concluiu que, apesar da 

receptividade dos profissionais para desenvolvimento e implantação da SAE em 
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suas instituições de trabalho, os conhecimentos dos profissionais ainda são 

escassos, necessitando de aprofundamento no tema com leituras, pesquisas e 

oficinas.  

Menezes; Priel; Pereira (2011), ao apontarem as vulnerabilidades que 

envolvem enfermeiros e SAE, demonstraram uma configuração de desafios com 

destaque para o déficit no conhecimento e a pouca valorização por parte da gestão 

em promover medidas que visem a ampliação do conhecimento e favoreçam maior 

instrumentalização com a SAE. 

A Consulta de Enfermagem que esteja direcionada para a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem na APS configura-se então como um solo de incertezas, 

em que o conhecimento deve estar enraizado, ser constantemente regado e 

mostrar-se aberto às podas, sempre que necessárias. (SILVA; GARANHANI; 

PERES, 2015). 

A partir disso pode-se entender que a Consulta de Enfermagem organizada 

enquanto método que promova a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

requer do profissional base científica, conhecimento, habilidades e atitudes pautadas 

no compromisso ético, na responsabilidade e no assumir o cuidar do outro. (SILVA; 

GARANHANI; PERES, 2015). 

Nesse sentido, compreende-se que o processo de Educação Permanente em 

Saúde (EPS) pode promover aperfeiçoamento e elevar a competência e valorização 

profissional, uma vez que pode incentivar a interação dos profissionais com os 

avanços tecnológicos e científicos da área. (PASCHOAL; MANTOVANI; MÉIER, 

2007). 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) foi criada 

pelo Ministério da Saúde (MS) com a finalidade de transformação de práticas 

profissionais e qualificação das ações e serviços no setor de saúde através da 

Portaria  nº 198/2004. (VIANA; ARAÚJO; VIEIRA, et al., 2015; BRASIL, 2004). 

Ressalta-se o Sistema Único de Saúde (SUS) como cenário que abrange essa 

problemática, por sua dimensão e amplitude. Ele aparece na arena dos processos 

educacionais de saúde como um lugar privilegiado para o ensino e a aprendizagem, 

especialmente os lugares de assistência à saúde. Trata-se do educar “no” e “para o” 

trabalho. (MICCAS; BATISTA, 2014; BRASIL, 2004). 

A política define a Educação Permanente em Saúde (EPS) como um 

instrumento para mudanças e transformações dos serviços de saúde. As 
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transformações sociais e educacionais têm repercussões nos modos de produzir, 

nos diferentes campos do saber e de produção de bens e serviços. (SOUSA; 

BRANDÃO; PARENTE, 2014; BRASIL, 2004). 

Propõe-se, portanto, que a EPS tome como referência as necessidades de 

saúde da comunidade, tenha como objetivos a transformação das práticas 

profissionais e da própria organização do trabalho e seja estruturada a partir da 

problematização do processo de trabalho. (ALVES, 2017). 

Parte-se do pressuposto de que a aprendizagem promove e produz sentidos e 

propõe que a transformação das práticas profissionais deva estar baseada na 

reflexão crítica sobre as práticas reais dos profissionais. (MICCAS; BATISTA, 2014). 

O primeiro passo para provocar reflexões e mudanças é entender que o 

processo de ensino e aprendizagem deve fazer parte de uma grande estratégia e 

estar articulado. (MICCAS; BATISTA, 2014). 

Dentro da EPS um dos fundamentos centrais é a micropolítica do trabalho vivo, 

uma perspectiva de mudança na prática profissional e dos serviços de saúde, 

que reconhece o mundo do trabalho como espaço de criação de novas 

subjetividades essenciais para a transformação de práticas. (LEMOS, 2016; 

MERHY, 2002). 

 Destaca-se a visão de pedagógica libertadora e transformadora de Paulo 

Freire, que afirma uma matriz de sentido à prática educativa e que esta só pode 

alcançar efetividade e eficácia na medida da participação crítica e transformadora 

dos sujeitos em processo de aprendizagem. (FREIRE, 2015). 

As preocupações básicas da aprendizagem são a educação e a 

conscientização. Assim, na lógica do mundo do trabalho, aquele que consegue 

distanciar-se do seu contexto habitual, repensar e refletir, pode ser capaz de se 

comprometer com o processo de transformação a partir da reflexão na sua ação, 

sendo transformador da sua práxis. (FREIRE, 2013). 

Com efeito, as relações entre educação e trabalho em saúde assumem 

posições e significados importantes, procurando vencer a dicotomia entre pensar e 

fazer e integrando habilidades teóricas e práticas. A EPS, assim, pretende incorporar 

o ensinar e o aprender ao cotidiano das organizações e do trabalho. (SOUSA; 

BRANDÃO; PARENTE, 2014). 

Nesse sentido, a EPS, por ser um modelo inovador, busca transformar uma 

realidade garantindo que os profissionais possam se aproximar cada vez mais de 
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ferramentas e métodos inerentes à sua prática profissional e incorporá-las no seu 

“pensar” e “fazer”. Ressalta-se que os profissionais da APS estão entre os 

prioritários para os processos de EPS. (ALVES, 2017) 

Na perspectiva transformadora de Paulo Freire reconhece-se a possibilidade 

de emancipação no trabalho do enfermeiro com relação a SAE, uma vez que eles 

possuem algum conhecimento, mas necessitam de uma ressignificação pessoal de 

valores para uma ressignificação profissional de uma prática que já lhes pertence.  

Objetivou-se desenvolver e verificar o conteúdo proposta de Educação 

Permanente para a Consulta de Enfermagem ao paciente com Tuberculose na 

Atenção Primária à Saúde.  

 Como questão norteadora de pesquisa, indagou-se: uma proposta de 

Educação Permanente à Saúde sobre a CE ao paciente com Tuberculose pode ser 

verificada como uma estratégia para viabilizar uma CE sistematizada na APS? 

 Levanta-se a tese de que uma proposta de Educação Permanente em Saúde 

pode ser verificada como uma estratégia consistente para o desenvolvimento da 

Consulta de Enfermagem sistematizada ao paciente com Tuberculose na Atenção 

Primária à Saúde. 

 

1.2 Justificativa e Relevância do Estudo 

 

O estudo apresenta uma justificativa da pesquisadora por inquietações diante 

dos campos de pesquisa e atuação na Atenção Primária à Saúde.  

Ao longo de algumas experiências em pesquisas operacionais sobre o contexto 

epidemiológico e de avaliação de serviços de saúde relacionados a Tuberculose, 

pesquisando e observando os avanços farmacológicos e diagnósticos de maior 

complexidade, o olhar de enfermeira passou a refletir sobre outras nuances que 

poderiam estar diretamente envolvidas na relação do enfermeiro da Atenção 

Primária à Saúde com as ações de cuidado e controle da Tuberculose. 

Nesse sentido, e somado ao fato de o Ministério da Saúde recomendar um 

Protocolo de Consulta de Enfermagem com base na Sistematização da Assistência, 

durante o processo de Mestrado foi realizado um estudo para explorar as ações dos 

enfermeiros na APS ao paciente com Tuberculose.  

Foi observado que os profissionais da APS desconheciam o protocolo e que, 

corroborando com a literatura científica, suas ações assistenciais a esse paciente 
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eram estritamente pontuais e esses profissionais tinham pouco conhecimento sobre 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

 A atual pesquisa então se justificou pela necessidade de abrir caminhos e 

ampliar as discussões acerca da implantação da SAE na Atenção Primária à Saúde, 

inicialmente de forma específica na Consulta de Enfermagem ao paciente com 

Tuberculose. 

A pesquisa também se justificou pelas possibilidades de trazer perspectivas 

para a implantação da SAE na APS de maneira a direcionar o uso da SAE em todos 

os âmbitos de prestação de serviços de saúde conforme preconiza o Conselho 

Federal de Enfermagem, na necessidade de assegurar maior reconhecimento 

profissional e assistência de excelência a todas as dimensões dos problemas de 

saúde que envolvem o adoecimento do paciente com Tuberculose. 

Ao se tratar de uma pesquisa que desenvolveu um produto tecnológico em 

Educação Permanente em Saúde acredita-se que pode haver um alcance em 

diversos meios para a promoção dessa tecnologia educacional, podendo esta ser 

uma facilitadora na ampliação do contato dos enfermeiros da APS com a SAE, de 

forma a ressignificarem o seu comprometimento pessoal e profissional para a 

transformação de práticas, visando Consultas de Enfermagem sistematizadas, 

pautadas em maior cientificidade, corpo próprio de conhecimento, assegurando 

maior autonomia e libertação para a expansão e uso de seus saberes. 

 Além disso, acredita-se que caminhar para a implantação da SAE na APS na 

Consulta ao Paciente com Tuberculose pode ter sua relevância em ampliar o papel 

profissional e social do enfermeiro dentro do controle da Tuberculose e 

especialmente em favorecer a adesão ao tratamento. 

Assim, sendo a Consulta de Enfermagem determinada pelo Ministério da 

Saúde como uma tecnologia a ser usada pelo enfermeiro na atenção ao paciente 

com Tuberculose, acredita-se na necessidade Educação Permanente em Saúde, 

buscando a ampliação do conhecimento sobre a SAE, para que de fato seja 

encarada como um instrumento indissociável da práxis de enfermagem.  

No sentido de uma pesquisa com uma proposta de Educação Permanente que 

obteve como produto uma tecnologia educacional, o estudo também se justifica por 

poder estar em um eixo de contribuição dentro de uma das linhas dos objetivos da 

agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) que pretende aumentar 
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substancialmente o financiamento da Saúde para desenvolvimento e formação do 

pessoal de saúde nos países em desenvolvimento e acabar com a Tuberculose.  

 O estudo se torna relevante à medida que pode promover maior embasamento 

profissional em gerenciar suas ações no cuidado ao paciente com Tuberculose, 

assim como gerar como produto uma tecnologia assistencial que promova maior 

emancipação profissional no processo de cuidar; e dentro do pensamento freireano, 

contribuir para a libertação do enfermeiro e sua emancipação a partir da unificação 

entre sua ação e aquilo que ele pode refletir acerca dela, partindo para um fazer 

cada vez mais consciente. 

 Destaca-se também que a existência de um programa educacional que 

qualifique o enfermeiro para desenvolver a consulta sistematizada ao paciente com 

Tuberculose poderá ser estendido para departamentos e secretarias responsáveis 

pela EPS dos profissionais da APS. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Desenvolver e verificar o conteúdo de uma proposta de Educação Permanente para 

a Consulta de Enfermagem ao paciente com Tuberculose na Atenção Primária à 

Saúde. 

 

2.2 Objetivos específicos 

- Identificar o conhecimento e vivências dos enfermeiros da Atenção Primária à 

Saúde na Consulta ao paciente com Tuberculose; 

- Elaborar uma proposta de Educação Permanente sobre a Consulta de 

Enfermagem ao paciente com Tuberculose na Atenção Primária à Saúde; 

- Verificar o conteúdo de uma proposta de Educação Permanente sobre a Consulta  

de Enfermagem ao paciente com Tuberculose na Atenção Primária à Saúde. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Nesta seção são apresentadas as bases teóricas que subsidiaram os 

principais conceitos envolvidos no estudo. Foram abordados os seguintes conceitos: 

1. Aspectos conceituais e teóricos sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e a Consulta de Enfermagem; 2. O Enfermeiro na Atenção Primária à 

Saúde; 3. A Enfermagem e o Plano de Controle da Tuberculose; 3.; 4. O uso de 

tecnologias no campo da saúde e Enfermagem; 5. O processo de Educação 

Permanente em Saúde.  

 

3.1 Aspectos conceituais e teóricos sobre Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e a Consulta de Enfermagem  

 

A discussão inicial sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

teve suas idealizações ainda nas reflexões e embasamentos desenvolvidos por 

Florence Nightingale, quando em suas notas apontou a ciência da Enfermagem 

como necessária de edificação dentro de um arcabouço de conhecimentos 

científicos e sistematizados que fossem diferentes do modelo biomédico. 

(TANNURE; GONÇALVES, 2011; NIGHTINGALE, 1989). 

Apesar das fortes influências de Florence, por muitas décadas a Enfermagem 

viveu momentos centrados num modelo biomédico e dependente de conceitos 

preexistentes que exerciam a direção em “o que fazer” e “como fazer” nas condutas 

de Enfermagem, por vezes não havendo reflexão sobre “porque fazer” e “quando 

fazer”. (TANNURE; GONÇALVES, 2011). 

A influência de fatores como as guerras mundiais, as revoluções femininas, a 

ampliação do desenvolvimento científico, as modificações sociais, políticas e 

econômicas iniciaram um novo processo de reflexão dentro da Enfermagem acerca 

da sua prática na direção de um pensamento que questionava o aprimoramento da 

formação da Enfermagem e melhoria do cuidado prestado. 

Dentro dessas reflexões iniciou-se um processo de desenvolvimento de um 

corpo específico e organizado de conhecimentos científicos da Enfermagem, tendo, 

dentro dessa linha uma preocupação com a ciência e significado da Enfermagem, 

especialmente com o seu papel social. (TANNURE; GONÇALVES, 2011). 
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Na década de 50 houve um marco histórico por parte de enfermeiras norte-

americanas na ampliação do pensamento e discussões teóricas sobre a 

Enfermagem. Apontava-se para um foco voltado para uma assistência holística na 

Enfermagem e redução da visão dominante do caráter exclusivamente biológico que 

centrava as ações de Enfermagem.  

Passou a ganhar ênfase as outras necessidades que faziam parte do cuidado, 

como as dimensões sociais, psicológicas e espirituais, direcionando a Enfermagem 

para um cuidado interpessoal, gerando uma busca cada vez mais acentuada pela 

necessidade de um corpo sólido de conhecimentos próprios e organizados da 

Enfermagem e ampliando as reflexões que concebiam a ideia de que os 

diagnósticos de Enfermagem deveriam ser diferentes dos diagnósticos médicos. 

(TANNURE; GONÇALVES, 2010; ANDRADE; 2007). 

Na década de 60 iniciou-se uma grande busca no sentido de elaborar 

modelos conceituais e teorias de enfermagem, com o objetivo de descrever e 

caracterizar os componentes dos fenômenos que lhe são pertinentes, e cuja 

finalidade era explicar, elucidar e interpretar o significado e o porquê dos fatos e 

suas relações. (ANDRADE, 2007). 

Esse processo histórico já caminhava na direção de formulações teóricas que 

elevassem a Enfermagem a uma ciência com conhecimentos próprios e cuidado 

organizado e sistematizado. 

Na segunda metade de 1960 para o início dos anos 1970 tem-se como 

destaque a produção teórica de Wanda de Aguiar Horta, teorista brasileira, que 

introduziu no Brasil um novo olhar para a Enfermagem a partir da Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas onde propunha uma forma sistematizada de 

conduzir a assistência de Enfermagem. (CAVALCANTE et al., 2011; GARCIA; 

EGRY, 2010; TANNURE; GONÇALVES, 2010; HORTA, 1974). 

 Com base em sua teoria ela foi precursora, em nível nacional, na necessidade 

de se introduzir a Sistematização da Assistência de Enfermagem nas instituições de 

saúde brasileiras. (CAVALCANTE et al., 2011; GARCIA; EGRY, 2010; TANNURE; 

GONÇALVES, 2010; HORTA, 1974).  

Wanda de Aguiar Horta pode ser considerada um marco no início do 

desenvolvimento de uma proposta de processo de enfermagem dividido em seis 

etapas: histórico, diagnóstico, plano assistencial, plano de cuidados ou prescrição, 

evolução e prognóstico de enfermagem. Para ela, o PE era considerado um 
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instrumento metodológico por meio do qual os referenciais teóricos poderiam ser 

aplicados à prática profissional do enfermeiro. (GARCIA; EGRY, 2010). 

Apesar de Wanda Horta ter iniciado suas reflexões teóricas entre as décadas 

de 60 e 70, foi apenas na segunda metade da década de 90 que as experiências de 

aplicação da SAE na realidade dos ensinos e dos serviços começaram a ganhar 

força e se multiplicar, atingindo o seu ápice nos anos 2000, sinalizando para o 

avanço científico da prática de enfermagem no país. (UBALDO; MATOS; SALUM, 

2015). 

A SAE consiste em uma metodologia que visa organizar e sistematizar o 

cuidado com base no conhecimento científico, permitindo ao enfermeiro a aplicação 

desse conhecimento na identificação das necessidades de cuidados de 

enfermagem, além da promoção de maior segurança e qualidade durante a 

assistência prestada. (GARCIA, 2016; UBALDO; MATOS; SALUM, 2015; SANTOS, 

2014. CAVALCANTE et al., 2011). 

Ressalta-se ainda que essa metodologia de assistência proporciona 

autonomia ao enfermeiro a partir da definição do corpo de conhecimentos e técnicas 

necessárias à prática assistencial de excelência. (GARCIA, 2016; UBALDO; 

MATOS; SALUM, 2015; SANTOS, 2014. CAVALCANTE et al., 2011). 

A SAE, enquanto processo organizacional é capaz de oferecer subsídios para 

o desenvolvimento de métodos/metodologias interdisciplinares e humanizadas de 

cuidado.  Ou seja, é a organização do trabalho, segundo as fases do seu fluxo.  

(SANTOS, 2014). 

Implica na definição da natureza e do tipo do trabalho a ser realizado, desde a 

base teórico-filosófica, o tipo de profissional requerido, técnicas, procedimentos, 

métodos, objetivos   e recursos materiais para a produção do cuidado. (SANTOS, 

2014). 

Sua aplicação nas instituições de saúde apresenta muitos aspectos positivos: 

segurança no planejamento, execução e avaliação das condutas de enfermagem, 

individualização da assistência, visibilidade e autonomia para o enfermeiro, 

diminuição do tempo de hospitalização e consequentemente economia de recursos. 

(SANTOS, 2014). 

Em 2002 a SAE recebeu apoio legal do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN), pela Resolução nº 272, que dispunha sobre a SAE nas instituições de 

saúde brasileiras, sendo revogada pela Resolução nº 358/2009, que dispõe sobre a 
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SAE e implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou 

privados em que ocorre o cuidado profissional da Enfermagem. 

A Resolução 358/2009 do COFEN descreve a SAE como uma metodologia 

que organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, 

tornando possível a operacionalização do Processo de Enfermagem.  

Nesse contexto apresenta o PE como um instrumento metodológico que 

orienta o cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da prática 

profissional e que a sua operacionalização e documentação evidenciam a 

contribuição da Enfermagem na atenção à saúde da população, aumentando a 

visibilidade e o reconhecimento profissional. (COFEN, 2009). 

Ainda de acordo com o COFEN (2009) o Processo de Enfermagem deve ser 

realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou 

privados, em que ocorra o cuidado profissional de Enfermagem.  

O PE recebe várias definições de acordo com muitos autores e teorias, sendo 

que, em cada uma delas, segue um modelo e é fundamentado de acordo com os 

conceitos, pressupostos e proposições próprias dessas teorias.  

O PE pode ser entendido como a aplicação prática de uma teoria de 

enfermagem no cotidiano da assistência de enfermagem aos pacientes. Trata-se de 

uma forma organizada de cuidar do paciente, seguindo alguns passos previamente 

estabelecidos. É um método a ser seguido a fim de alcançar os objetivos desejados 

em relação à assistência de enfermagem, o qual baseia-se em um modelo 

assistencial e deve levar em conta a especialidade à que está sendo dirigido. 

(SILVA, 2004).  

Para realizar a SAE, é necessário um suporte teórico que oriente as etapas 

do método. A Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta vem 

sendo a mais utilizada pelas instituições de saúde do país, sendo este referencial 

adequado pelos enfermeiros a cada realidade. (UBALDO; MATOS; SALUM, 2015). 

As etapas do PE mais aceitas e utilizadas são: Investigação (Histórico de 

Enfermagem); Diagnósticos de Enfermagem; Planejamento de ações (Prescrição de 

Enfermagem); Implementação de um plano de cuidados; Avaliação. (UBALDO; 

MATOS; SALUM, 2015; COFEN, 2009). 

O COFEN acrescenta ainda a etapa de Relatório de Enfermagem, onde 

considera que todos os eventos devem ser registrados formalmente no prontuário do 

paciente. (COFEN, 2009). 
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É importante ressaltar que dentro dos aspectos teóricos que perpassam a 

SAE, O COFEN considera a evolução do termo Consulta de Enfermagem e 

assegura que quando realizado em instituições prestadoras de serviços 

ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, 

o Processo de Enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses 

ambientes como Consulta de Enfermagem. Assim a CE corresponde ao 

desenvolvimento das etapas do PE. (COSTA et al., 2012; TANNURE; GONÇALVES, 

2010;GARCIA; NÓBREGA, 2009; COFEN, 2009). 

A CE visa à avaliação do estado de saúde do indivíduo durante o ciclo vital e 

é uma modalidade de atuação dos enfermeiros que permite o levantamento de 

problemas e estabelecimento de diagnósticos de enfermagem, os quais subsidiam a 

elaboração do plano de cuidados para o indivíduo e sua família. (MERTINS, et al., 

2011; EBLING; CARPES; SILVA; 2009). 

Permite também inferir situações futuras, contribuindo para atuação 

preventiva do enfermeiro. (MERTINS, et al., 2011; EBLING; CARPES; SILVA; 2009). 

A CE constitui uma estratégia tecnológica do tipo leve-dura de cuidado, pois 

abrange saberes bem estruturados como o processo de enfermagem. É importante 

e resolutiva, respaldada por lei, privativa do enfermeiro, e que oferece inúmeras 

vantagens na assistência prestada, facilitando a promoção da saúde, o diagnóstico e 

o tratamento precoces, além da prevenção de situações evitáveis. 

 Deve ser norteada por um método científico para identificar situações de 

saúde, prescrever e implementar medidas de Enfermagem que contribuam para a 

promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e reabilitação do indivíduo, 

família e comunidade. (COFEN, 2009). 

Nesse sentido, Gasparino, Simonetti e Tonete (2013) concordam que a 

Consulta de Enfermagem favorece a organização do trabalho do enfermeiro, 

permitindo o desenvolvimento de sua  prática  clínica.  

Enquanto importante ferramenta de uma prática clínica entende-se que a CE 

viabiliza o processo de cuidar à pessoa que procura atendimento, sendo ela 

saudável ou com alguma alteração de saúde. Esse atendimento envolve 

integralmente a pessoa em suas dimensões biológica, psicológica, social e 

espiritual. (RODRIGUES et al., 2016). 

 Admite-se então que o enfermeiro possa substituir o modo  de  fazer  

empírico  e  desordenado, valorizando o planejamento, a execução e a avaliação de 
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suas  ações,  podendo  identificar  necessidades  de diversas  origens  e,  com  base  

nelas,  estabelecer diagnósticos,  intervenções  e  verificar  o  alcance  dos 

resultados esperados. 

 A CE configura, assim, uma relevante influência na realização da prática do 

enfermeiro seja qual for o âmbito de desempenho de suas atividades pois permite a 

captação de todas as informações relacionadas ao paciente que possibilitem 

diagnósticos precisos e a elaboração de um plano de cuidados que assegure as 

necessidades prioritárias do paciente. (CARVALHO et al., 2008). 

Nesse sentido, a realização da CE envolve tomada de decisão baseada em 

conhecimentos científicos e procedimentos sistematizados e avaliados 

constantemente, tornando-se um importante instrumento para o desenvolvimento do 

pensamento clínico necessário para o cuidado de enfermagem, onde a criatividade e 

a flexibilidade podem ser diferenciais que tornam possível a utilização de outros 

mecanismos de intervenção, como a escuta, o acolhimento e o vínculo. (SILVA; 

SANTOS, 2016). 

Na Consulta de Enfermagem o plano assistencial do enfermeiro deve incluir 

técnicas, normas e procedimentos que orientem e controlem a realização das ações 

destinadas à obtenção e análise de informações acerca das condições de saúde da 

clientela, decisões quanto à orientação e outras medidas que possam influir na 

adoção de práticas favoráveis à saúde em uma abordagem integral. 

(CARVALHO;SARINHO, 2016). 

Apesar de algumas instituições já incorporarem a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem, as demandas atuais requerem seu aprimoramento, 

sendo necessária e imprescindível a adoção de sistemas de classificação para 

descrever e padronizar as situações do exercício profissional. (TRUPPEL et al., 

2009). 

Esses sistemas de classificação permitem um referencial embasado em 

novos saberes, valores, conhecimentos, e arraigados em uma nova prática, o que 

difere do modelo que guiou a prática de enfermagem nas últimas décadas: o das 

técnicas e do tratamento curativo/interventivo e descontextualizado. (TRUPPEL et 

al., 2009). 

Para proporcionar uma interação dinâmica durante a implementação da SAE 

e principalmente a fim de suprir as necessidades de padronização de uma 

linguagem que possa ser entendida e praticada por enfermeiros em vários locais, 
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foram adotados alguns sistemas de classificação para a prática de Enfermagem, 

dentre eles, os sistemas de classificação de Diagnósticos de Enfermagem da 

NANDA I; Classificação das Intervenções de enfermagem (Nursing Interventions 

Classification - NIC) e Classificação dos Resultados de Enfermagem (Nursing 

Outcomes Classification – NOC).  

Esses sistemas de classificação facilitam a identificação do diagnóstico de 

enfermagem, as intervenções e avaliação dos cuidados prestados de acordo com o 

problema apresentado pelo indivíduo, organizando e orientando as ações de 

enfermagem para as necessidades individuais e coletivas e possibilitando a 

participação ativa do cliente no processo de cuidar. (TANNURE; PINHEIRO, 2011). 

 

 

3.2 O enfermeiro na Atenção Primária à Saúde 

 

  Internacionalmente, o conceito de Atenção Primária à Saúde é analisado 

como uma estratégia de organização da Atenção à Saúde, que visa responder de 

forma sistematizada às necessidades de uma população, com ações preventivas e 

curativas, e atenção centrada tanto no indivíduo como na coletividade. (MATTA; 

MOROSINI, 2010). 

No Brasil, leva princípios da Reforma Sanitária, guiada pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), que enfatiza a reorientação do modelo assistencial a partir de um 

sistema universal de atenção à saúde. (MATTA; MOROSINI, 2010). 

 No ano de 1978, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) realizaram a Primeira Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde em Alma-Ata, no Cazaquistão, e 

propuseram acordos e estratégias entre os países, visando ao alcance do maior 

nível de saúde nos anos 2000 através da APS. A declaração de Alma-Ata, pacto 

assinado entre 134 países, definia assim a APS:  

 

Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde 

baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem 

fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance 

universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena 

participação e a um custo que a comunidade e o país possam manter 
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em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e 

automedicação. 

 Fazem parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual 

constituem a função central e o foco principal, quanto do 

desenvolvimento social e econômico global da comunidade. 

Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da 

comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual os cuidados de 

saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde 

pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um 

continuado processo de assistência à saúde. (OMS, 1978, p. 2). 

 

A Atenção Primária à Saúde caracteriza-se por um conjunto de ações de 

saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a 

redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma 

atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 

determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. (BRASIL, 2012). 

É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 

populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 

considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 

(BRASIL, 2012).  

Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no 

manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância 

em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o 

imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem 

ser acolhidos. (BRASIL, 2012). 

No Brasil, a Atenção Primária à Saúde é desenvolvida com o mais alto grau 

de descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das 

pessoas, onde considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, 

buscando produzir a atenção integral. Ela deve ser o contato preferencial dos 

usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de 

Atenção à Saúde. (BRASIL, 2012).  

Por isso, é fundamental que ela se oriente pelos princípios da universalidade, 

da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da 
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atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação 

social.  (BRASIL, 2012). 

Na perspectiva de formulação de vínculo, um dos fundamentos da APS é a  

longitudinalidade do cuidado, que  pressupõe a continuidade da relação clínica, com 

construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do 

tempo e de modo permanente, acompanhando os efeitos das intervenções em 

saúde e de outros elementos na vida dos usuários, ajustando condutas quando 

necessário, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia 

decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da coordenação do 

cuidado. (BRASIL, 2012). 

De acordo com Starfield (2002), a Atenção Primária à Saúde é uma 

abordagem que determina o trabalho de todos os outros níveis dos sistemas de 

saúde. Aborda os problemas mais comuns na comunidade, oferecendo serviços de 

prevenção de doenças, cura e reabilitação para maximizar a saúde e o bem-estar. 

Ela integra a atenção quando há mais de um problema de saúde e lida com o 

contexto no qual a doença existe e influencia a resposta das pessoas a seus 

problemas de saúde. 

No âmbito da APS a instituição dos serviços de saúde deve ser centrada na 

interdisciplinaridade, um dos itens necessários à estruturação das unidades de 

saúde. Os serviços devem ser compostos por médico, enfermeiro, odontólogo, 

técnico de enfermagem, auxiliar de consultório dentário, Agente Comunitário de 

Saúde (ACS), entre outros. Além disso, devem incluir a participação social na gestão 

e controle de suas atividades. (BRASIL, 2007; MATTA; MOROSINI, 2010). 

Quanto à estrutura física mínima as Unidades de Atenção Primária à Saúde 

devem dispor de: consultório médico; consultório de enfermagem; ambiente para 

armazenamento e dispensação de medicamentos; laboratório; sala de vacina; 

banheiro público; banheiro exclusivo para os funcionários; expurgo; cabines com 

leitos em número suficiente para toda a equipe; cozinha; sala de procedimentos; e, 

se forem compostas por profissionais de saúde bucal, será necessário consultório 

odontológico com equipo odontológico completo. (BRASIL, 2012). 

A APS tem, em sua lógica, a Saúde da Família como estratégia prioritária 

para organização, expansão e consolidação, de acordo com os preceitos do Sistema 

Único de Saúde (SUS). A implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF) surgiu 

como uma reordenação da Atenção Primária à Saúde, ou seja, como estratégia de 
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conversão do modelo que envolve um conjunto de ações de natureza individual e 

coletiva, e tem se mostrado eficaz para a resolução de problemas de saúde da 

população. Ao mesmo tempo, tem propiciado um novo pensar e fazer saúde. 

(BRASIL, 2012; CARVALHO, 2008). 

A implantação da ESF ocorreu em 1994, quando era chamada de Programa 

Saúde da Família (PSF). Apenas nos anos 2000 mudou de nomenclatura. A 

Estratégia de Saúde da Família é vista como um instrumento de política de 

universalização da APS, e, portanto, um espaço de reorganização do modelo do 

processo de trabalho em saúde nesse nível de atenção. (GARCIA; EGRY, 2010). 

A conversão do modelo da doença para o da produção social da saúde exige 

nova concepção do fazer saúde. Não resta dúvida de que se terá um campo de 

negociação muito amplo para transformar as estruturas destinadas à doença e 

avançar para aquelas que irão receber o cidadão que almeja preservar ou melhorar 

a sua qualidade de vida. (CARVALHO, 2008). 

O Ministério de Saúde brasileiro, na tentativa de operacionalizar um modelo 

técnico e assistencial, pautado nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), 

propõe a ESF como uma estratégia para a reorganização da produção de cuidados 

de saúde, que tem como objetivo reorientar a prática assistencial em direção a uma 

assistência à saúde centrada na família, entendida e percebida a partir de seu 

ambiente físico e social. (ERMEL; FRACOLLI, 2006). 

O trabalho na Estratégia Saúde da Família deve estar organizado de modo 

que as facilidades permeiem todas as suas fases de construção, da seleção da 

equipe multiprofissional à consecução dos resultados, passando por planejamento, 

organização e processo de trabalho. (XIMENES NETO; SAMPAIO, 2008). 

O gestor municipal da saúde, nessa situação, deve estar apto e aberto a 

construir um modelo organizacional e de atenção à saúde que consiga valorizar as 

tecnologias existentes no território e as que porventura venham a surgir, 

principalmente aquelas relacionadas à gestão de pessoas. (XIMENES NETO; 

SAMPAIO, 2008). 

Destaca-se, no cenário da Atenção Primária à Saúde, a atuação do 

enfermeiro, profissional fundamental para a execução das atividades em saúde 

pública em nível nacional, tendo em vista estar presente na maior parte das ações 

desenvolvidas na Atenção Primária e na Estratégia de Saúde da Família (ESF).  

A esse profissional são atribuídas algumas competências, dentre as quais:  
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1.Garantir a atenção à saúde buscando a integralidade por meio da realização de 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos e da 

garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações 

programáticas, coletivas e de vigilância à saúde;  

2.Realizar assistência integral às pessoas e famílias na unidade de saúde, com ou 

sem ESF, e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 

comunitários;  

3.Realizar Consultas de Enfermagem;  

4.Solicitar exames complementares e prescrever medicações, observadas as 

disposições legais da profissão e conforme os protocolos ou outras normativas 

técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, os gestores estaduais, os 

municipais ou os do Distrito Federal;  

5.Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS;  

6. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da Unidade de Saúde;  

7.Contribuir e participar nas atividades de Educação Permanente. (BRASIL, 2012). 

A dimensão do processo de trabalho assistencial tem como objeto o cuidado 

que advém da demanda dos indivíduos, das famílias, dos grupos sociais, das 

comunidades e da coletividade. Na dimensão do processo de trabalho administrativo 

o enfermeiro faz uso de ferramentas específicas e tem como objeto a organização 

do trabalho e os recursos humanos de enfermagem. (PAULA; PERES; 

BERNARDINO et al., 2014). 

O enfermeiro tem um papel fundamental em contribuir para a inserção de 

novas tecnologias e novos saberes no processo de trabalho. No contexto atual da 

Estratégia Saúde da Família, um dos elementos de destaque são as sugestivas 

mudanças na organização do trabalho trazidas por essa estratégia.  

A estratégia propõe mudanças do modelo tradicional de assistência, que, 

ainda hoje, mais de dez anos após a criação do programa, não puderam ser 

alcançadas completamente. 

 A base da construção da autonomia do enfermeiro está na maneira através 

da qual ele se comporta frente ao seu objeto de trabalho e seus instrumentos, 

fazendo, a partir disso, uma prática social reconhecida pela comunidade, capaz de 

proporcionar um aumento da procura pelos serviços do enfermeiro. 
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 O trabalho do enfermeiro na APS uma vez que está voltado para promoção 

da saúde, prevenção de agravos e reabilitação da saúde, deve instituir a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem como uma importante ferramenta 

para a orientação de um cuidado planejado, considerando as necessidades 

singulares dos clientes. Esse cliente, como um indivíduo histórico e social, deve ser 

o foco dos cuidados de Enfermagem. (FONTES; LEADEBAL; FERREIRA, 2011). 

 O enfermeiro deve, para tanto, utilizar-se desse dispositivo de organização 

tecnológica do trabalho como auxílio na busca de enfrentamento de dificuldades e 

limites da sua prática na Atenção Primária à Saúde. 

 O enfermeiro desenvolve seu trabalho na Atenção Primária à Saúde e nos 

demais serviços de saúde do SUS e deve ser engajado em garantir os valores por 

ele preconizados, assim como o desenvolvimento de seus princípios. No trabalho 

sistematizado da enfermagem, principalmente a integralidade deve permear o 

cuidado do enfermeiro, buscando uma assistência holística, ou seja, que abarque a 

totalidade do paciente. (GARCIA; EGRY, 2010). 

De um modo geral, ao se discutir a prática de enfermagem na Atenção 

Primária à Saúde, pressupõe-se o entendimento de que a enfermagem, como 

prática social, busca responder às exigências sociais e de saúde de uma 

determinada época e de um determinado espaço social. 

 É preciso compreender também que a prática do enfermeiro na APS ainda 

requer melhor aproveitamento da sua força de trabalho e uso das suas metodologias 

de trabalho para ampliação da qualidade de assistência nesses serviços de saúde. 

(FREITAS; SANTOS, 2014; ERMEL; FRACOLLI, 2006). 

 

3.3 A Enfermagem no Programa Nacional de Controle da Tuberculose 

 

No contexto da Atenção Primária à Saúde, um dos programas determinados 

como estratégicos para a operacionalização deste nível de atenção é o Programa 

Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), responsável, entre outras ações, por 

estabelecer as diretrizes para o controle da doença que tem tratamento padronizado, 

exclusivamente oferecido no serviço público de saúde. (BRASIL, 2018). 

O controle da Tuberculose consiste na execução de atividades que permitam 

o acompanhamento da evolução da doença, uso correto dos fármacos e sucesso 

terapêutico.  
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Os casos suspeitos de tuberculose devem ser captados, atendidos e 

vinculados à Atenção Primária à Saúde, por meio da ESF ou das unidades básicas 

de saúde. A APS deve ser a principal porta de entrada do SUS, utilizando-se de 

tecnologias de saúde capazes de resolver os problemas de maior frequência e 

relevância em seu território. (BRASIL, 2011). 

O SUS por meio do Pacto pela Vida, traz, como um dos objetivos para a 

prioridade de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, implantar o processo de 

monitoramento e avaliação da APS nas três esferas de governo. (BRASIL, 2011). 

Em suas diretrizes para a gestão do SUS, o Pacto de Gestão apresenta, entre 

os pontos de pactuação priorizados para o item Planejamento, a institucionalização 

e o fortalecimento do Sistema de Planejamento do SUS, com a adoção do processo 

de planejamento, incluindo-se o monitoramento e a avaliação como instrumentos 

estratégicos de gestão do SUS. (BRASIL, 2011). 

O monitoramento e a avaliação são atividades obrigatórias do enfermeiro, que 

irão auxiliar os profissionais na reorganização do processo de trabalho, objetivando 

a melhoria na qualidade da assistência dos serviços ofertados à população afetada 

pela Tuberculose. (BRASIL, 2011). 

O controle da Tuberculose constitui um grande desafio para os sistemas de 

saúde. Apesar das medidas empreendidas no controle da doença, como os avanços 

diagnósticos e farmacológicos, os desafios nos programas de controle, a elevada 

prevalência da coinfecção TB/HIV, somadas à resistência multidroga, causada 

principalmente pelos elevados índices de abandono do tratamento, têm contribuído 

bruscamente para o aumento da mortalidade por Tuberculose. (LOSACCO, 2011). 

O Plano Nacional de Controle da Tuberculose – PNCT, lançado pelo 

Ministério da Saúde brasileiro em meados do ano de 1998 reflete uma estratégia 

que definiu a Tuberculose como prioridade entre as políticas públicas 

governamentais de saúde, tendo em vista as taxas de incidência e prevalência da 

doença.  

Dentro do PNCT, desenvolvido a fim de reduzir os índices da doença no país, 

foi lançado o Directly Observed Treatment - short course – DOTS. O DOTS foi 

implantado com vistas à redução dos índices dos casos de abandono e 

consequentemente para um maior alcance da cura entre os casos em tratamento. 

Visa principalmente à adesão ao tratamento e ao acompanhamento para que haja o 

uso correto dos medicamentos. (RAVIGLIONE, 2002; BRASIL, 2006). 
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A estratégia DOTS foi lançada, em 1993, pelo Programa Global da 

Tuberculose e foi inserida no âmbito nacional de combate à doença no ano de 1998 

pelo PNCT. De acordo com a WHO (2008), o DOTS é a ferramenta mais importante 

no controle da TB e é pautado em cinco pilares: comprometimento governamental 

com as ações de controle da Tuberculose; detecção dos casos por baciloscopia de 

escarro; tratamento em regime padronizado de 6 a 8 meses para os casos 

confirmados por baciloscopia positiva com tratamento supervisionado pelo menos na 

fase inicial; suprimento regular e ininterrupto de todas as drogas necessárias ao 

tratamento; e sistemas padronizados de registro e informação que permitam a 

avaliação dos resultados para cada paciente e para o programa de controle da TB. 

Desde o ano de 2000, as ações de manejo e controle da Tuberculose foram 

descentralizadas e foi transferida aos municípios a responsabilidade pela 

organização da assistência à TB como uma das ações prioritárias da Atenção 

Primária à Saúde.  

O Ministério da Saúde passou a contar com a Estratégia Saúde da Família e 

o Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS como fortes aliados no 

controle da doença. Mesmo com o reconhecimento municipal dessa 

responsabilidade e competência, a incorporação dessas ações no âmbito da 

Atenção Primária não tem ocorrido de forma substancial, o que acaba por refletir no 

atraso do diagnóstico e/ou abando do tratamento. (MONROE, 2008; BERALDO, 

2012). 

No contexto do controle da TB, destaca-se então o tratamento supervisionado 

da TB, ou Tratamento Diretamente Observado (TDO), o qual, em consonância com 

Arcêncio (2008), é considerado um dos componentes mais importantes da estratégia 

DOTS, tendo em vista que está direcionado para garantir a conclusão do tratamento 

e evitar a resistência multidroga. 

 De acordo com este autor, o TDO surge ainda como uma estratégia de 

reorganização dos serviços, capaz de promover um ambiente favorável ao controle 

da TB. 

Segundo o Ministério da Saúde (2011), o TDO consiste no acompanhamento 

dos casos confirmados de TB e na supervisão do tratamento, a qual deve ser feita 

de preferência diariamente por um profissional de saúde ou membro da família ou da 

comunidade devidamente treinados e monitorados pelo enfermeiro.  
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O Tratamento Diretamente Observado da TB inclui a organização dos 

serviços para o acompanhamento e supervisão do tratamento. Assim sendo, os 

serviços de saúde devem garantir o tratamento do doente, o fluxo para a realização 

dos exames e entrega dos resultados. (BRASIL, 2010). 

No controle da Tuberculose na APS, destaca-se a atuação do enfermeiro, o 

qual representa o principal responsável pelo acompanhamento dos casos de TB e 

desenvolvimento das ações de controle da doença na Atenção Primária à Saúde.  

No que diz respeito às questões operacionais do Plano Nacional de Controle 

da Tuberculose (PNCT), o enfermeiro que desenvolve a função gerencial no controle 

da TB deve utilizar conhecimentos básicos da epidemiologia da doença para 

avaliação do impacto das ações sobre o curso da enfermidade, bem como os 

conhecimentos sobre a política local referente à Tuberculose e a administração do 

programa, no que se refere à gestão racional dos recursos humanos e financeiros. 

(BRASIL, 2011a) 

Ainda, dentre as ações que devem ser desenvolvidas por este profissional 

acerca da supervisão do tratamento, estão inclusas a consulta de enfermagem, a 

qual deve ser sistematizada e garantir a promoção e adesão ao tratamento; a 

supervisão do uso dos medicamentos pelo menos nos primeiros meses de 

tratamento, bem como a orientação dos ACS para a sua supervisão diária. (BRASIL, 

2011; ANDRADE, 2009). 

A Consulta de Enfermagem é apontada como uma grande aliada na adesão 

ao tratamento pelo doente. A consulta deve ser voltada para algumas ações, dentre 

elas a solicitação da baciloscopia de escarro mensal para os casos inicialmente 

positivos; fornecimento regular das medicações; orientações acerca da doença e do 

tratamento; avaliação do peso, exame físico, análise das condições sociais do 

paciente; avaliação da evolução do tratamento; checagem da supervisão do 

tratamento seja na unidade de saúde ou no domicílio; estabelecimento de vínculo 

com o doente a cada consulta e garantia de educação em saúde, visando assegurar 

a continuidade do tratamento. (BRASIL, 2011a). 

O enfermeiro deve ter como principais metas no acompanhamento do doente 

de TB: o controle dos contatos, o incentivo à realização da testagem do HIV, bem 

como estímulo à adesão e continuidade do tratamento por meio do tratamento 

supervisionado, orientações sobre os medicamentos e orientações nutricionais. 

(BRASIL, 2011a). 
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Segundo o Ministério da Saúde (2011a), a Consulta de Enfermagem deve 

representar um instrumento de planejamento e execução do plano de cuidados a ser 

prestado. No caso da consulta ao paciente com tuberculose, deve envolver:  

1) Coleta de dados: Nesta etapa, o enfermeiro deve utilizar a entrevista, o exame 

físico, os exames laboratoriais e diagnósticos do paciente. Durante a entrevista, 

devem-se levar em consideração os aspectos clínicos, epidemiológicos e 

psicossociais, e esses achados dependerão do estágio da doença e do grau de 

comprometimento do paciente. O exame físico deve fornecer dados objetivos que 

subsidiarão os diagnósticos de enfermagem. Deve ter o seu enfoque no exame do 

sistema respiratório. Ainda, na fase de coleta de dados, deve-se atentar para os 

aspectos alimentares do paciente; realizar uma investigação epidemiológica, 

investigando história anterior de TB, situação de moradia, tabagismo e/ou etilismo, 

histórico de abandono do tratamento. Nesta etapa, devem-se considerar, também, 

os aspectos psicossociais do paciente, por terem grande influência na continuidade 

do tratamento. 

2) Levantamento dos diagnósticos de enfermagem: Após a entrevista e exame 

físico, o enfermeiro deve iniciar o julgamento clínico, levantando os principais 

diagnósticos de enfermagem que são passíveis de intervenção. 

3) Planejamento: Após a identificação dos diagnósticos de enfermagem, o 

enfermeiro deve planejar o cuidado a ser prestado; definir os critérios a serem 

utilizados na priorização das ações, as preferências do cliente, as necessidades 

humanas básicas afetadas ou o plano terapêutico. 

4) Implementação e avaliação: Durante a implementação das ações planejadas, o 

enfermeiro reavalia o cliente, modifica o plano de cuidados, redefine os resultados 

esperados e ações de enfermagem, sempre que necessário.  

De acordo com o Ministério da Saúde (2011), a implantação sistematizada do 

tratamento diretamente observado da tuberculose através das consultas de 

enfermagem deve constituir a principal ferramenta, sendo o cerne da estratégia de 

atenção ao paciente com tuberculose. 

 Por essa razão, recomenda-se que essa prática seja acompanhada, na 

medida do possível, de investigações de cunho acadêmico e prático que, de tal 

forma, ajudem a identificar e corrigir falhas do processo e a aumentar o 

conhecimento sistematizado sobre a proposta. 
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O Ministério da Saúde recomenda que as Consultas de Enfermagem sejam 

sistematizadas, seguindo etapas que permitam uma atenção global ao paciente, 

bem como a identificação de suas necessidades singulares e seu estado de saúde, 

para que viabilizem, principalmente, a continuidade das ações de controle. (BRASIL, 

2011a). 

Nesse sentido cabe destacar três pontos fundamentais que norteiam as 

estratégias para o alcance de metas propostas pelo PNCT para o fim da 

Tuberculose, onde o enfermeiro ancorado nas dimensões epidemiológicas da 

doença e na sua responsabilidade de condução integral dos casos a partir de uma 

metodologia organizada de trabalho, pode exercer papel preponderante no êxito 

dessas estratégias. São elas: 1. cuidado integral e centrado no paciente; 2. Sistema 

de apoio aos componentes sociais envolvidos no processo de adoecimento; 3. 

Intensificação de Pesquisas e Inovações. (BRASIL, 2018). 

 

3.4 O uso de tecnologias no campo da saúde e Enfermagem 

 

Toda atividade humana é um ato produtivo e tecnológico que modifica alguma 

coisa e produz algo novo. Os homens e mulheres, durante toda a sua história, 

através dos tempos, estiveram ligados, de um modo ou outro, a atos produtivos, 

transformando a natureza e a sociedade. (MERHY; FRANCO, 2014). 

Historicamente a formação do modelo assistencial para a saúde esteve 

centrada nas tecnologias duras visto que se deu a partir da tensão criada sobre a 

rede de serviços, pelas corporações e mercado que atuam na saúde, para um 

processo de produção do cuidado centrado em procedimentos de alta complexidade 

tecnológica. Este processo se deu contando com um lastro teórico criado com base 

no Relatório Flexner no início do século XX. (FRANCO; MERHY, 2012).  

Por vivermos numa era tecnológica, muitas vezes a concepção de tecnologia 

tem sido usada de forma enfática e equivocada no cotidiano  pois tem sido 

concebida somente como um produto, uma máquina, uma materialidade. A 

banalização mais comum está exatamente no fato de as pessoas generalizarem a 

concepção de tecnologia e resumirem-na aos procedimentos técnicos de operação e 

seu produto, admitindo qualquer artefato, ou seja, qualquer objeto que faça a 

mediação entre o pensamento das pessoas e a realização de uma determinada 

ação. (NIETSCHE et al., 2005). 
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A ideia de tecnologia, no entanto, não envolve somente os equipamentos, 

ferramentas e instrumentos envolvidos na produção, mas também o saber 

tecnológico e um “modus operandi”, que inclusive dão sentido ao que será ou não a 

razão instrumental do produto tecnológico. (MERHY, 2016). 

Em qualquer atividade humana de produção, a construção mental do produto 

a ser realizado antecede e se antepõe ao processo de trabalho em si. É essa 

construção mental que dá sentido ao trabalho e a tecnologia. O homem trabalha a 

partir de um recorte interessado do mundo, projetando-o para as atividades que irão 

compor o processo de trabalho envolvido na fabricação do produto desejado. 

(MERHY, 2016). 

O processo de produção envolve sempre certos componentes: o trabalho do 

homem em si, o conjunto de elementos que são tomados como matéria-prima e os 

que são utilizados como ferramentas ou instrumentos de trabalho.  

Esses componentes estão articulados em função do projeto que se está 

colocando em marcha. Este modo de organizar o processo de trabalho envolve uma 

certa sabedoria, que permite ao homem juntar todos esses componentes e com 

seus atos ‘vivos’ realizar um certo produto. (MERHY, 2016). 

Ou seja, não basta apenas projetar, é necessário um certo saber tecnológico 

para juntar aqueles três componentes (trabalho, matéria-prima e instrumentos) e 

transformá-los em um produto específico- designação do conceito de trabalho vivo 

em ato. (MERHY, 2016). 

Nesse sentido é possível compreender que as Tecnologias em Saúde  (TS) 

podem ser consideradas como resultados a partir de processos concretizados de 

experiências cotidianas e de pesquisas para o desenvolvimento de um conjunto de 

conhecimento e saberes ordenados para o emprego no processo de concepção, 

elaboração, planejamento, operacionalização e manutenção de bens materiais e 

simbólicos e serviços produzidos e controlados pelos seres humanos com uma 

finalidade prática específica. Todo esse processo deve ser avaliado e controlado 

sistematicamente. (NIETSCHE; BACKES; COLOMÉ, 2005). 

E para compreender isso só olhando novamente o mundo do trabalho em 

saúde sob a ótica da micropolítica do trabalho vivo em ato por estar fortemente 

implicado com a construção dos encontros singulares nos atos de cuidar e produzir 

em saúde. (Merhy 2016; Merhy 2002). 
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Considera-se que o trabalho em saúde utiliza o que Merhy (2016) nomeia 

como “caixas de ferramentas tecnológicas” para agir nesse processo. Essas 

ferramentas tecnológicas, vistas como saberes e seus desdobramentos materiais e 

imateriais, que fazem sentido de acordo com o lugar que ocupam nesse encontro e 

conforme as finalidades que almeja. 

De acordo com Merhy (2002) são três tipos de caixas de ferramentas 

tecnológicas: a tecnologia dura, vinculada à propedêutica e aos procedimentos 

(diagnósticos e terapêuticos); a tecnologia leve-dura, relacionada aos  saberes 

estruturados e outra  que diz respeito às relações trabalhador-usuário, que são as 

tecnologias leves. Cada uma delas expressa processos produtivos singulares 

relacionados a tipos de produtos específicos. (MEHRY, 2016; MEHRY, 2002). 

Isso quer dizer que na produção do cuidado, ou seja, na produção em saúde, 

utiliza-se das três valises, arranjando de modo diferente uma com a outra, conforme 

o seu modo de produzir o cuidado.  

Assim, pode haver a predominância da lógica instrumental; de outra forma, 

pode haver um processo em que os processos relacionais (intercessores) intervêm 

para um processo de trabalho com maiores graus de liberdade, tecnologicamente 

centrado nas tecnologias leves e leve-duras. (MERHY; FRANCO, 2014). 

Nesta pesquisa há um destaque para a tecnologia leve-dura, onde podemos 

classificar a tecnologia educacional desenvolvida. Nesse sentido, verifica-se uma 

influência em repensar as tecnologias duras que envolvem o modelo médico-

hegemônico, onde a distribuição do trabalho assistencial é dimensionada para 

concentrar o fluxo da assistência no profissional médico.  

Observa-se, em contrapartida, que há um potencial de trabalho de todos os 

profissionais que pode ser aproveitado para cuidados diretos com o usuário, 

elevando assim a capacidade resolutiva dos serviços com tecnologias leves e leve-

duras.  

Isso se faz, sobretudo, reestruturando os processos de trabalho e 

potencializando o ‘trabalho vivo em ato’ e a valise das relações, como fontes de 

energia criativa e criadora de um novo momento na configuração do modelo de 

assistência à saúde. (MERHY, 2016; MERHY; FRANCO, 2014; MERHY, 2002). 

Essa quebra no paradigma de produções tecnológicas estritamente duras é 

chamada de “reestruturação produtiva” na saúde em resposta às novidades 

introduzidas nos sistemas produtivos, que impactam os processos de trabalho, 
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geram mudanças no modo de elaborar os produtos, e efetivamente até mudam a 

forma de assistir às pessoas.  (MERHY; FRANCO, 2013).  

Essas inovações podem se dar de diversas formas, não determinadas a priori, 

mas verificadas a partir do momento que estruturam novos modos de produção e 

organização dos processos de trabalho. Em geral, buscam alterar a conformação 

tecnológica do processo produtivo e introduzem mudanças organizacionais nos 

mesmos. (MERHY; FRANCO, 2014). 

Acredita-se que uma proposta de educação permanente se enquadra dentro 

dessa conceituação por apresentar uma inovação em termos de produto tecnológico 

e especialmente pelo potencial em gerar a transformação de uma prática profissional 

em serviços de saúde, de forma a beneficiar o profissional, o serviço e o usuário que 

necessita do cuidado em saúde.  

Nesse sentido observa-se que o crescente envolvimento de profissionais e 

pesquisadores em pesquisas e tecnologias ligadas à educação permanente; as 

tendências de abordagem e as linhas e grupos de pesquisa em definição de maior 

clareza desde 1990, reúnem condições de avanço à valoração da discussão teórica 

da enfermagem no contexto da saúde. (PAIM et al., 2009). 

Na enfermagem houve certo aumento da lucidez de sua condição de 

exercício profissional emancipatório, e uma força político-participativa mostrou-se 

mais expressiva e coordenada em seus espaços de pesquisa e atuação.  

Esse clima de redemocratização no interior da enfermagem e na sua inserção 

nos movimentos político-sociais traze novos conceitos e práticas, incrementados à 

reflexão e estudos investigativos da atualidade temática, entre elas, os temas 

tangentes a tecnologias no processo de trabalho de enfermagem, favorecendo 

assim as possibilidades de ampliação e transformação da prática. (PAIM et al., 

2009). 

As tecnologias em Enfermagem passam a ampliar o saber da Enfermagem 

utilizado pelos profissionais no desenvolvimento do cotidiano de sua práxis a medida 

que vem se propondo ao estudo de amplidão nas condições de libertação, 

autonomia e emancipação, com investigações científicas de enfermagem têm 

produzido novos teorizações, processos e novos produtos tecnológicos.   

Caminha-se para novas reflexões relacionadas a qualidade de pesquisas cujo 

objeto de estudo tem forte aderência à arte da política do “vir a ser”, exercida em 

ritmo crescente de relações pedagógicas de saúde emancipatórias, de compromisso 
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social com a dignificação da autonomia humana e profissional.  (PAIM et al., 2009; 

NIETSCHE, 1999). 

Nesse sentido, e como principal produto dessa tese, aponta-se para uma 

Tecnologia Educacional (TE) como instrumento facilitador do processo ensino-

aprendizagem, propiciando ao indivíduo a participação em um momento de troca de 

experiências que conduz ao aprimoramento de habilidades e transformação de 

práticas.  

A TE consiste em um conjunto sistemático de conhecimentos científicos que 

possibilita o planejamento, a execução, o controle e o acompanhamento envolvendo 

todo o processo educacional formal e informal.  

Para aplicar uma TE é necessário que o educador (profissional da saúde) seja 

um facilitador do processo de ensino e aprendizagem, e a clientela seja sujeito 

participante desse processo onde ambos utilizem a consciência criadora, da 

sensibilidade e da criatividade na busca do crescimento pessoal e profissional de 

modo a favorecer a construção e reconstrução do conhecimento. (NIETSCHE et al., 

2005). 

A Tecnologia Educacional fundamenta-se, portanto, em uma opção filosófica, 

centrada no desenvolvimento integral, inserido na dinâmica da transformação social; 

concretiza-se pela aplicação de novas teorias, princípios, conceitos e técnicas, em 

esforço permanente de renovação da educação. (NIETSCHE et al., 2005). 

Enfatiza-se a partir deste referencial a tecnologia educacional aqui produzida 

representada pelo e para o saber em Enfermagem como possível fio condutor de 

emancipação para o trabalho em Enfermagem uma vez que busca novas pontes de 

reflexão e ampliação de horizontes para a consciência crítica. (ÁFIO et al., 2014; 

NIETSCHE, 1999). 

  

3.5 O Processo de Educação Permanente em Saúde 

 

 Os trabalhadores da saúde, componentes indispensáveis para o alcance dos 

objetivos dos serviços e finalidades dos processos de trabalho nos serviços de 

saúde precisam buscar e acessar constantes espaços de reflexão sobre a prática, a 

atualização técnica, científica e o diálogo com usuários, população e demais 

trabalhadores que integram os serviços. (PEDUZZI et al., 2009). 
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A definição de uma política de formação e desenvolvimento para o Sistema 

Único de Saúde (SUS), seja no âmbito nacional, estadual, regional, e mesmo 

municipal, deve considerar o conceito de Educação Permanente em Saúde (EPS) e 

articular as necessidades dos serviços de saúde, as possibilidades de 

desenvolvimento dos profissionais, a capacidade resolutiva dos serviços de saúde e 

a gestão social sobre as políticas públicas de saúde. (BRASIL, 2009). 

Em nível internacional, a Educação Permanente em Saúde surgiu em meados 

da década de 1980, tendo sido disseminada pelo Programa de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS).  

A OPAS criou uma diferenciação entre os termos Educação Permanente e 

Educação Continuada, considerando a última mais reducionista. (LEMOS, 2016). 

No Brasil, a expansão das redes de serviços e ações de saúde, impulsionada 

pela implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1990, reorientou ações 

e estratégias relativas à gestão do trabalho e à formação dos trabalhadores, gerando 

diversas experiências inovadoras nos campos da gestão, do cuidado, da formação e 

atualização do pessoal de saúde. (CARDOSO et al., 2017; LEMOS, 2016). 

A formação profissional passou a ser reconhecida como fator essencial para o 

processo de consolidação da Reforma Sanitária Brasileira. (CARDOSO et al., 2017; 

LEMOS, 2016). 

Em 2003 o Ministério da Saúde criou a Secretaria da Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde (SGTES), chamando para si a responsabilidade institucional da 

construção e implementação, no ano de 2004 da inédita Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS),  estratégia do SUS para a formação e 

desenvolvimento de trabalhadores para o setor, e assumiu a responsabilidade de 

formular políticas orientadoras da gestão, formação, qualificação e regulação dos 

trabalhadores da saúde no Brasil. (CARDOSO et al., 2017; LEMOS, 2016). 

Foram editadas duas Portarias: a GM Nº198/20044 e a GM Nº 1.996/20075 . 

Ambas propõem que os processos de qualificação dos trabalhadores tomem como 

referência as necessidades e a realidade local de saúde, que tenham como objetivo 

a transformação das práticas profissionais e a própria organização do trabalho e que 

sejam, sobretudo, estruturadas a partir da problematização dos processos de 

trabalho de saúde. (CARDOSO et al., 2017). 

A Educação Permanente em Saúde é uma proposta ético-político-pedagógica 

que visa transformar e qualificar a atenção à saúde, os processos formativos e as 
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práticas de educação em saúde. Surge como um processo de aprendizagem no 

trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano dos profissionais, 

das organizações e do trabalho em saúde e tem como eixo central dentro da PNEPS 

o trabalho como fundamento educativo e transformador da realidade. (BRASIL, 

2009). 

A Educação Permanente baseia-se na aprendizagem significativa e na 

possibilidade de transformar as práticas profissionais. Ela é feita a partir dos 

problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos e as 

experiências que as pessoas já têm. (BRASIL, 2009). 

A Educação Permanente em Saúde vem sendo referida como uma das formas 

pelas quais o trabalhador de saúde pode ser valorizado no seu processo de 

trabalho, sendo concebida tanto a partir da lógica de macro políticas quanto de 

micropolíticas do trabalho em saúde. (SILVA et al., 2010). 

A proposta é de ruptura com a lógica da compra e pagamento de produtos e 

procedimentos educacionais orientados pela oferta desses serviços; e ressalta as 

demandas por mudanças e melhoria institucional baseadas na análise dos 

processos de trabalho, em seus problemas e desafios. (BRASIL, 2009). 

Propõe que os processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a 

partir da problematização do processo de trabalho, e considera que as necessidades 

de formação, aperfeiçoamento e desenvolvimento da prática dos trabalhadores 

sejam pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e populações.  

O processo de Educação Permanente em Saúde tem como objetivo a 

transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho. 

(BRASIL, 2009). 

Para desenvolver-se, a estratégia de EPS tem a problematização como eixo 

em que se integram as diversas ações específicas de educação. Nesta perspectiva, 

a EPS no serviço se converte em uma ferramenta dinamizadora da transformação 

da prática, facilitando a compreensão, a valoração e a apropriação do modelo de 

atenção proposto pelos novos programas. (BRASIL, 2009). 

Nesse sentido, o primeiro passo para provocar mudanças nos processos de 

formação é entender que as propostas não podem mais ser construídas 

isoladamente e nem de cima para baixo, hierarquizadas. Elas devem fazer parte de 

uma grande estratégia, estar articuladas entre si e ser criadas a partir da 

problematização das realidades locais. (MICCAS; BATISTA, 2014). 
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Ao dar destaque à problematização, com desvalorização do ensino de repasse 

de ideias, a PNEPS enaltece o lema de aprender a aprender, que se incorpora à 

dinâmica da micropolítica do trabalho, valorizando as tecnologias leves e leve-duras.  

O lema aprender a aprender carrega em si a ideia de uma autonomia, que 

daria ao aprendiz a possibilidade de aprendizagem ao longo da vida. Essa 

perspectiva considera a relação dialógica explícita no pensamento de Paulo Freire. 

(LEMOS, 2016; FREIRE, 1996; MERHY, 2002). 

A ideia de problematização para alicerçar os processos de EPS podem ser 

visualizados no quadro abaixo. 

 

Problematização das Práticas de Saúde 

1 Identificar problemas 

2 Ampliar o conhecimento 

3 Desenvolver competências específicas por e para a equipe 

4 Buscar soluções; colocá-las em práticas e avaliá-las 

QUADRO 01- Etapas da EPS por meio do método de problematização. 

 

A Educação Permanente em Saúde é o enfoque educacional reconhecido 

como sendo o mais apropriado para produzir as transformações nas práticas e nos 

contextos de trabalho, fortalecendo a reflexão na ação, o trabalho em equipes e a 

capacidade de gestão sobre os próprios processos locais. (BRASIL, 2009). 

De forma mais específica, os projetos de EPS requerem desenhos 

educacionais que implicam: na definição e a organização do projeto educativo em 

função da lógica pedagógica; na identificação dos problemas que se espera superar; 

nas características e oportunidades de contexto e dos recursos disponíveis. 

(BRASIL, 2009). 

Além disso é requerida a gestão educativa, que compreende os acordos e 

atores envolvidos e a avaliação acompanha em cada fase do desenho, o 

monitoramento do processo, a análise dos resultados e a formulação de um juízo de 

valor acerca do alcance dos objetivos formulados. (BRASIL, 2009). 

O desenho pedagógico e a gestão estratégica na sua dimensão de construção 

de viabilidade, de acordos e apoios são dois aspectos inseparáveis no 

desenvolvimento da proposta educativa de EPS. 
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Ressalta-se, portanto, que os processos de EPS têm como objetivos a 

transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho e 

sejam estruturados a partir da problematização do processo de trabalho. (ALVES, 

2017). 

A atualização técnica e científica é apenas um dos aspectos da transformação 

das práticas e não seu foco central. A formação e desenvolvimento englobam 

aspectos de produção de subjetividade, de habilidades técnicas e de conhecimento 

do SUS. (ALVES, 2017). 

 Destaca-se que dentro dos grupos prioritários para a EPS estão as equipes 

que atuam na APS, num trabalho de qualificação que envolverá a articulação e o 

diálogo entre atores e saberes da clínica. (ALVES, 2017). 

O método de problematização, oportuno para o processo de EPS, está 

relacionado a todo marco conceitual e de fundamentação pedagógica de Paulo 

Freire, que desvela o processo formativo como indispensável de acontecer em ação 

conjunta entre educador e educando, posicionando esse educando como elemento 

central e ativo no processo. 

Isso implica que a partir de seus conhecimentos e suas experiências o 

educando possa ser um sujeito emancipado e liberto, uma vez que o processo 

educacional poderá ampliar sua visão de libertação para a sua práxis, libertação 

essa que se torna efetiva se a matriz educacional contempla a atividade e 

criticidade. (FREIRE, 2015; FREIRE, 1987). 

A Educação Permanente em Saúde a partir de uma práxis criadora estabelece 

possibilidades de transformação, de visualização, de ampliação, de valorização dos 

conhecimentos do coletivo de sujeitos envolvidos no processo de trabalho da área 

da saúde. (SILVA et al., 2010). 

Também, associados aos preceitos teóricos, busca integrar prática e teoria no 

processo educativo, criando um movimento dinâmico de fazer e refazer-se. Por 

conseguinte, reafirma-se como um dispositivo transformador e libertador, de modo 

que os sujeitos-trabalhadores da saúde se percebam como cidadãos e possam 

assumir maior controle sobre seu processo de trabalho. (FREIRE, 2013; SILVA et 

al., 2010). 

Dessa forma, visualiza-se que as possibilidades de mudanças através das 

ações de Educação Permanente em Saúde podem constituir-se em formas 

alternativas de transcender aos modos tradicionais de educação ao preconizar-se 
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atividades educativas inseridas no contexto histórico, social, econômico, político e 

ético. (SILVA et al., 2010). 

. 

4. REFERENCIAL FILOSÓFICO 

 

O referencial filosófico que norteou esse estudo foram os conceitos 

formulados por Paulo Freire no que diz respeito à ideologia pedagógica nas ações 

de educação e a Teoria da Práxis Marxista. 

 

4.1 A ideologia pedagógica de Paulo Freire  

 

Para a montagem da proposta de Educação Permanente em Saúde para os 

enfermeiros este estudo utilizou princípios teóricos e filosóficos da ideologia de 

Paulo Freire, naquilo que ele versa sobre como deve ocorrer o processo pedagógico 

de ensino e aprendizagem. 

No Brasil, oficializa-se a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir 

da Constituição Federal de 1988, assegurando a saúde como direito de todos os 

cidadãos. A implementação dos princípios do SUS, em sua plenitude, estaria sendo 

dificultada pelo paradigma biomédico em saúde, no qual várias profissões de saúde 

se fundamentam, baseado em referenciais positivistas, pautado em causa e efeito, 

predominantemente tecnicista, especializado, impositivo, acrítico e centralizador da 

responsabilidade sobre a saúde (e as doenças) dos indivíduos apenas nos serviços 

de saúde. (COSCRATO; BUENO, 2012) 

Destarte, exclui a compreensão das singularidades humanas, derrogando 

quaisquer tentativas de mudanças paradigmáticas, no processo de formação dos 

profissionais para a saúde, em sua integralidade e complexidade. 

Verifica-se que mesmo após os avanços operacionalizados pelo SUS, são 

marcantes a fragmentação do processo de trabalho e das relações interprofissionais, 

da rede assistencial, a burocratização e verticalização do sistema, a pouca 

qualificação dos trabalhadores, a formação dos profissionais de saúde distante da 

formulação da política pública de saúde, o modelo de atenção centrado na relação 

queixa-conduta; para citar alguns dos aspectos resultantes da desumanização do 
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setor de saúde na relação com os usuários do serviço público, e da desarticulação 

frente às necessidades do SUS. (COSCRATO; BUENO, 2012). 

O processo de produção em saúde incita, nesse contexto, necessidade de 

transformação nos campos das práticas e dos saberes, dirigindo-se a abarcar o ser 

humano enquanto ser inserido nos contextos social, cultural, histórico, ambiental, 

etc, de forma mais integralizada (e não fragmentadora) e portanto, condizente com  

aquilo que pretende o Ministério da Saúde. 

Na proposta de EPS para enfermeiros da Atenção Primária à Saúde na 

consulta ao paciente com TB foram refletidos os princípios de Paulo Freire, onde é 

proposto que por meio da dialeticidade que os sujeitos alcançam a comunicação.  

O diálogo é mediatizado por uma interação horizontal e mútua, indo de 

encontro à educação depositária e tradicional, na qual o opressor deposita, nos 

outros, o conhecimento de forma verticalizada, unidirecional por meio de um 

discurso monológico.  

A prática dialógica permite o compartilhamento de saberes e práticas entre os 

sujeitos envolvidos por meio das palavras. Neste momento é que se leva em 

consideração o saber do outro, valorizando sua cultura, suas crenças, seu contexto 

social, político e econômico. (FREIRE, 1999; SCHMIED-KOWARZIK, 1988). 

A partir da prática dialógica no processo pedagógico há uma construção do 

saber mediado pela reflexão no contexto colocado, e o processo de ensino e 

aprendizagem, a partir dessa reflexão promove maior conscientização e 

consequentemente a emancipação do sujeito dentro do processo. (FREIRE, 1999). 

 

 



60 

 

FIGURA 02- Esquema demonstrativo da relação dialógica na condução para um 

caminho de conscientização e emancipação. 

 

No âmbito dos saberes pedagógicos, Paulo Freire, na década de 60, recoloca 

questões relevantes para o cenário contemporâneo. Como um homem de seu 

tempo, traduz de forma peculiar aquilo que os estudos das ciências educacionais 

vêm apontando nos últimos anos: a ampliação e diversificação das fontes legítimas 

de saberes e a necessária coerência entre o “saber-fazer e o saber-ser-pedagógico”. 

Na perspectiva dialógica de Freire (1996), a conscientização é um ato 

reflexivo, e, portanto, produto da prática dialógica. É nesse compartilhar de saberes 

e práticas que há a revelação de uma ação já praticada por um ou ambos do 

processo, culminando numa reflexão crítica acerca do ato para a construção de um 

novo saber, o compartilhado.  

É neste ínterim que há a transitividade de consciência, da ingênua revelada 

pela passividade, para uma consciência crítica e reflexiva, caracterizada por ser 

ativa e questionadora, outorgando autonomia ao sujeito. 

Uma de suas discussões centrais na reflexão da prática educativa gira em 

função do favorecimento do ser “educando” como um ser que no processo de ensino 

e aprendizagem flui para a autonomia e a emancipação. (FREIRE, 1996). 

Freire (1996) coloca os termos “não há docência sem discentes”. No processo 

educacional, em seu livro “Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa”, o autor compara o processo de educação entre professor e aluno ao 

processo de aprender a cozinhar, onde o aprendiz vai sendo preparado com um 

saber que não é estático; o conhecimento sobre a cozinha, os aromas, a pressão da 

chama do fogão, tudo isso vai sendo retificado e ratificado continuamente. 

Isso remete a uma reflexão crítica sobre o processo educativo, onde o ser que 

está em qualquer tipo de formação, não pode ser formado à luz de um ensinamento 

onde esse conhecimento seja tradicional, unidirecional. Todo o conhecimento a ser 

trabalhado será moldado, formulado, reformulado, pensado, e todos os sujeitos 

envolvidos caminharão em um mesmo norte para a emancipação, reafirmando o 

lugar ativo na produção do conhecimento que o formando tem. 

O ser em formação precisa ser assumido como um sujeito ativo na produção 

de saberes onde, no processo pedagógico, haja o entendimento de que ensinar 



61 

 

definitivamente não consiste na transferência de conhecimentos mas sim na criação 

de possibilidades para a sua produção e construção. (FREIRE, 2011). 

Ao reunir os enfermeiros para um programa educacional e para isso traga a 

sua participação crítico reflexiva desde os primeiros instantes- da identificação da 

realidade, passando pela construção do programa educacional até sua avaliação-, 

haverá o que Paulo Freire (1996) defende, que consiste em respeitar os saberes dos 

educandos, nesse caso, profissionais que irão passar por um processo de Educação 

Permanente em Saúde. 

Reitera-se que considerando a interpretação deles da realidade, bem como 

sua vivência prática- mesmo que esses saberes e práticas não sejam estruturados, 

o que não quer dizer que é pela ausência de um plano de inteligência, mas sim por 

um processo de opressão- e colocando-os como reconstrutores do conhecimento 

acerca da SAE, eles poderão caminhar para um processo de libertação de suas 

práticas, uma vez que estarão envolvidos diretamente no processo do “educar” e se 

sentirão livres dentro do avanço de sua práxis. 

Nesse sentido a coerência está presente no pensamento de que existindo um 

conhecimento prévio e/ou uma consciência relacionada ao que se busca ser 

estudado, supõe-se que possa servir de fundamento dentro da experiência 

educativa entre educador e educando. Mesmo sendo esse nível de consciência algo 

considerado como conhecimento “fragmentado” dentro da sua realidade social, o 

processo de educação permite a libertação da opressão, visando a reconstituição 

articulada e a transformação organizada de sua realidade. (FREIRE, 1996). 

Isso não significa, de uma forma total que mesmo o alcance da compreensão 

mais crítica de uma opressão poderá conduzir à emancipação em sua totalidade. Ao 

desvelá-la, conseguem dar um enorme salto para superá-la, mas é preciso o 

engajamento na luta política pela transformações do contexto em que ocorre a 

opressão. (FREIRE, 2011). 

É importante ressaltar que ao falar em “humildade”, Freire (1979) vai além do 

sentido óbvio da palavra. O uso do termo remete também a um conceito onde haja, 

além do respeito aos educandos, um resgate de sua cidadania e sua autonomia 

dentro daquele contexto para o qual está direcionado o processo educacional. 

Torna-se necessário respeitar os saberes construídos pelos educandos em 

sua prática ou vivência anterior e discutir junto a eles a razão de ser de alguns 

desses saberes em relação aos conteúdos que determinada disciplina irá abordar. É 
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preciso, nesse sentido, que os educandos, assumam-se como sujeitos do processo, 

tornam-se seres pensantes, comunicantes, criadores e transformadores de 

determinada realidade trabalhada. (FREIRE, 1996). 

Freire (1979) ratifica isso quando fala da necessidade de a educação obter 

um caráter permanente e quando assume a liberdade de presumir o quanto não 

podemos nos colocar na posição de seres superiores diante do grupo a ser 

educado. Isso denotaria um grupo detentor sobre um grupo de ignorantes. É 

necessário, por outro lado, assumir uma posição de humildade entre quem comunica 

determinado saber a outros que possuem também determinado tipo de saber. 

Nessa linha de pensamento Freire (2011) aponta que o ensinar e aprender 

são momentos de um processo maior onde o “educando” torna-se de fato um 

educando quando, e na medida em que conhece os conteúdos e objetos 

cognoscíveis; e não num depósito  de conteúdos realizado pelo educador. 

Além do respeito que deve ser parte do processo de ensino e aprendizagem, 

entende-se que para organizar um processo educacional como parte do processo de 

educação permanente de profissionais que atuam em determinado tipo de serviço, é 

preciso compreender o que Paulo Freire (1970) já colocava em sua clássica obra 

“Pedagogia do oprimido”. O autor expõe que na verdade o processo de educação já 

começa na busca do conteúdo programático, o que esclarece a necessidade de que 

o “educando” permeie todo o processo de busca do conhecimento. 

O autor trabalha ainda que para haver um processo problematizador e crítico, 

é preciso que o conhecimento seja uma devolução sistematizada e organizada 

daquilo inicialmente trabalhado. 

É preciso compreender que no processo de educação, a proposição de 

mudanças paradigmáticas nos saberes, formulações de estudos e práticas em 

saúde requerem dinamicidade da realidade vivida, consideração sobre o entorno 

social e profissional que os profissionais estão inseridos, para que se prime pela 

integralidade, universalidade e equidade, constituindo a prática humana em saúde. 

Isso demanda uma formação mais sólida voltada para o olhar da complexidade 

humana, que abarque uma práxis, um contexto mais amplo das ações que estão em 

volta dos sujeitos. (COSCRATO; BUENO, 2012). 

Em se tratando de mudanças, há que se conectá-la ao sentido de 

estabilidade, vendo-as como resultantes de uma ação que o homem exerce sobre o 

mundo, ou seja, o processo de educação está intimamente ligado ao processo de 
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mudança. Sendo essa mudança capaz de atuar sobre as práxis humanas, o 

processo educativo leva o homem, que vive em determinado mundo, a criar ou 

recriar o seu próprio mundo, com novas ideias, novos pensamentos, novos valores. 

(FREIRE, 1979). 

O processo de mudança gerado pela educação implica em constante ruptura, 

seja lenta ou seja brusca, da inércia, o que estabelece renovação de determinada 

estrutura social, política, cultural ou econômica. Se determinada ação, por exemplo, 

derivada de um processo de educação, provoca determinada reflexão voltada a esta 

ação, o trabalhador social irá detectando o caráter preponderante da mudança na 

realidade a qual se encontra. (FREIRE, 1979). 

No processo de educação, a mudança de realidade não pode ocorrer apenas 

de forma intelectualista, deve abranger uma complexidade bem maior, onde haja a 

ação e a reflexão, fortes instrumentos para a ação da mudança. (FREIRE, 1979). 

A mudança de realidade tende a ser um dos principais fatores de busca para 

que se defina uma ação de educação, algo que se busca dentro do processo de 

ensino e aprendizagem. Ao se considerar, então, o “educando” como ser ativo nesse 

processo, sua realidade e seus conceitos prévios serão alocados e respeitados. 

Nesse sentido, quando determinada realidade for vista como algo imutável, a 

tendência dos educandos será adotar uma postura fatalista, de forma que a 

mudança só poderá ocorrer mediante a reformulação da estrutura existente. 

(FREIRE, 1979).  

Desta forma, ao aproximar os objetivos deste estudo pensando na 

perspectiva Freireana, é possível remeter aos seus conceitos, onde aquilo que ele 

conceitua como pedagogia dialética (1988) precisa também se legitimar em 

determinada problemática e de uma maneira ou de outra o faz com análise 

situacional dialética para a atividade educacional, que guie o educador a elucidar 

determinadas situações e com autorreflexão dialética sobre possibilidades e 

limitações dos enunciados pedagógicos, ou seja, daquilo trabalhado na prática 

educacional, que torna o processo pedagógico algo que não fique apenas na 

compreensão, mas no aperfeiçoamento da práxis. 

Pode-se entender, então, que no campo do ensino não pode haver isenção 

da pesquisa bem como o campo da pesquisa não existe sem o ensino. No ensino 

busca-se e procura-se por algo; ou seja, o ensino parte de uma busca, de 

indagações externas e internas. A pesquisa, por sua vez traz a constatação, o 
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contraste e a intervenção. E é a partir da intervenção que se pode promover o 

processo educativo. (FREIRE, 2011).  

  

4.2 A Teoria da Práxis Marxista 

 

É importante inicialmente pensar alguns conceitos freireanos dentro de uma 

derivação de conceitos marxistas para poder compreender a relação da Teoria da 

Práxis Marxista com alguns pontos da fundamentação pedagógica de Paulo Freire 

especialmente no que diz respeito à educação libertadora e transformadora para o 

desvelamento de uma práxis. 

A pedagogia marxista vai justamente destacar o saber como sendo aquele 

saber estratégico para a emancipação da classe trabalhadora, pois é este saber que 

está na base produtiva da sociedade. O domínio deste saber possibilita à classe 

trabalhadora instrumentalizar-se, melhorando suas condições na luta pela superação 

do modo de produção. (ZANELLA, 2007; MARX, 1993; MARX, 1979). 

A Teoria da Práxis Marxista está dentro da filosofia do Materialismo Histórico 

e Dialético de Karl Marx (MARX, 1993; MARX, 1979), e postula que a consciência é 

um reflexo desse mundo material que com ele interage, transformando-o e, 

dialeticamente, transformando-se; que a consciência, o mundo do pensamento e das 

ideias, em suma, o mundo simbólico, é capaz, através da ‘interação prática’,  

apreender o mundo concreto, compreendê-lo e agir sobre ele, transformando-o. 

(BARBOSA, 2010). 

Compreender o método é instrumentalizar-se para o conhecimento da 

realidade e nesse caso, pode-se pensar na lógica da realidade educacional. O 

método materialista histórico-dialético entra em harmonia em alguns aspectos com 

os referenciais pedagógicos freireanos, uma vez que se caracteriza pelo movimento 

do pensamento através da materialidade histórica da vida dos homens em 

sociedade, isto é, trata-se de descobrir (pelo movimento do pensamento) as leis 

fundamentais que definem a forma organizativa dos homens durante a história da 

humanidade. (PIRES, 1997). 

 O princípio da contradição, presente nesta lógica, indica que para pensar a 

realidade é possível aceitar a contradição, caminhar por ela e apreender o que dela 

é essencial. Neste caminho lógico, movimentar o pensamento significa refletir sobre 

a realidade para promover a transformação para a práxis. É permitir que, na ação 



65 

 

cotidiana, o pensamento faça movimentos lógicos e dialéticos na interpretação da 

realidade, com o objetivo de compreendê-la para transformá-la (PIRES, 1997). 

De acordo com Marx a práxis humana não se desenvolve em um único 

sentido; ele propõe a chamada práxis social e o que seria a práxis racional, onde a 

práxis social seria equivalente a prática natural humana, ou seja, as ações humanas 

de ordem natural, enquanto a práxis racional constitui uma forma consciente de agir, 

desenvolver e transformar.  

Para Marx o desenvolvimento da consciência na práxis racional precisa ser 

apreendida também em sua contrariedade social e se despir da auto obstrução 

social, uma vez que a própria “práxis” social enquanto prática natural da atividade 

humana pode obstruir caminho de libertador da práxis racional. (SCHMIED-

KOWARZIK, 1999; MARX, 1979). 

Já que a práxis social, enquanto algo natural pode entrar em contradição 

consigo mesma, a tarefa da teoria é tornar conscientes as contradições num 

momento de interferência da prática em direção a uma práxis racional consciente, 

livre e ética. (SCHMIED-KOWARZIK, 1999). 

A expressão práxis refere-se, em geral, a ação, a atividade, e, no sentido que 

lhe atribui Marx, à atividade livre, universal, criativa e auto criativa, por meio da qual 

o homem produz e transforma seu mundo humano e histórico e a si mesmo. Nesse 

sentido, o homem pode ser considerado como um ser da práxis, entendida a 

expressão como o conceito central do marxismo. (MARX, 1845). 

O pensamento central social e dialético da Teoria da Práxis está no 

reconhecimento marxista de que a práxis social e racional constitui fundamento do 

desenvolvimento histórico e transformações sociais. (SCHMIED-KOWARZIK, 1999). 

Em Marx, o conceito de práxis torna-se o conceito central de uma nova 

filosofia, que transcende em um novo pensamento metafilosófico como na 

transformação revolucionária do mundo. Marx desenvolveu seu conceito de maneira 

mais completa nos Manuscritos econômicos e filosóficos e o expressou de maneira 

mais vigorosa nas Teses sobre Feuerbach, embora já o tivesse antecipado em seus 

escritos anteriores. (MARX, 1845; MARX, 1979). 

Dessa forma, a práxis revela o ser humano como ser “ontocriativo”, como ser 

que cria a realidade humano-social e pode, portanto, compreendê-la e transformá-la. 

Esse sistema epistemológico, ontológico e político, que pretende conhecer para 

transformar e transforma conhecendo, confronta e questiona radicalmente a visão 
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dominante de ciência e de conhecimento oriundas do idealismo, do mecanicismo e 

do positivismo: não existem ideias ‘em si’, conhecimento ‘puro’, verdades universais, 

objetivas, neutras e atemporais. (BARBOSA, 2010). 

Na teoria da práxis marxista é preciso tornar conscientes as razões e 

contradições para que a “prática” vá em direção a uma práxis consciente, livre e 

ética. Nesta concepção, os fenômenos, tanto naturais quanto sociais, não são 

abstrações do pensamento, mas fenômenos reais, específicos, em lugar e tempo 

determinados, sob condições particulares de existência e em movimento, em 

permanente processo de transformação de realidades. (BARBOSA, 2010). 

Marx considera que o homem é submetido a um quadro de alienação, 

restando-lhe como alternativa assumir uma postura crítica frente a essas realidades 

que o oprime, sendo a práxis justamente a forma de refletir e libertar-se dessa 

opressão através da transformação dessa opressão em um caminho consciente na 

sua práxis social, tendo em vista que para ele práxis é uma concepção de mundo, é 

uma forma de olhar o mundo e de intervir no mundo. (MARCONDES; TOLEDO, 

2013). 

Nesse sentido ratifica-se que o contexto educacional e de pesquisa 

respaldados por esse referencial analítico e filosófico considera o homem como 

sujeito de sua própria história, enfatizando que a realidade social, seja educacional, 

política, de trabalho ou cultural, é transformável porque é construída pelos próprios 

homens, podendo, portanto, ser mudada também por eles, por meio da práxis, 

entendida como ação projetada, refletida, consciente e transformadora. 

(MARCONDES; TOLEDO, 2013). 
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 Tipo e Abordagem de estudo 

 Foi desenvolvido um estudo de natureza metodológica com abordagem 

qualitativa, voltado para a elaboração e validação do conteúdo de uma proposta de 

Educação Permanente para a Consulta de Enfermagem na Atenção Primária à 

Saúde.  

 A abordagem qualitativa permeou todo o estudo nas suas diferentes etapas. 

Tendo em vista o objeto do estudo optou-se por uma abordagem completamente 

qualitativa, uma vez que apresenta um teor mais social no que diz respeito ao 

estudo de um problema da prática profissional, com caráter social.  

 A pesquisa qualitativa se apresentou como um método de pesquisa que 

permitiu apreender a ênfase e o aprofundamento do significado do objeto em estudo, 

e tendo em vista uma pluralização de etapas e significados exigiu um grau maior de 

abstração e sensibilidade para o estudo das questões por parte do pesquisador; 

subjetividade esta que de acordo com Flick (2009), está implícita no processo da 

pesquisa qualitativa. 

A pesquisa envolveu três fases, a saber: 1. O diagnóstico situacional da 

realidade das consultas de enfermagem ao paciente com tuberculose; 2. O 

desenvolvimento de uma proposta de educação permanente em saúde sobre a 

Consulta de Enfermagem na APS; 3. A verificação por membros em conjunto com o 

pesquisador da uma proposta elaborada. 

 

5.2 Local do estudo  

  

 O estudo foi desenvolvido no Município de Parnamirim, região metropolitana 

do Município de Natal, Rio Grande do Norte. Foi desenvolvido nas unidades de 

Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. 

O Município de Parnamirim conta com 75 unidades de saúde dentro da 

Atenção Primária à Saúde, sendo uma cobertura média de 62,67% de Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), totalizando 47 Unidades de Saúde da Família (USF) e 28 

Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

A figura abaixo mostra a distribuição dos bairros do município de Parnamirim. 
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FIGURA 03- Distribuição dos bairros do Município de Parnamirim, Rio Grande do 

Norte. Fonte: Prefeitura Municipal de Parnamirim, 2017. 

 

 

5.3 Etapas do estudo 

 

 Este item descreveu de forma geral o que foi desenvolvido em cada etapa de 

realização da pesquisa. A figura 04 demonstra as etapas desenvolvidas. 
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FIGURA 04- Etapas de coleta de dados do estudo 

 

5.3.1 Primeira etapa 

 

 A primeira etapa consistiu em um diagnóstico situacional com os enfermeiros 

da APS, como forma de investigação do contexto da Consulta de Enfermagem ao 

paciente com Tuberculose. 

Essa etapa foi desenvolvida através da técnica de Grupo Focal, que tem 

fundamentação na discursividade e interação, bem como na tradição dialética, 

pressupondo a construção de conhecimento em espaços de intersubjetividade. 

 Buscou apreender atitudes e opiniões dos participantes em relação à 

temática proposta pela pesquisa por meio do estímulo a respostas consistentes e 

ideias novas. Os resultados, por sua vez, foram obtidos diretamente das falas 

oriundas dos relatos do grupo, no momento em que descreviam suas percepções 

em torno do tema investigado. (SOARES; CAMELO; RESCK, 2016). 

Sendo a técnica de grupo focal um terreno fértil para a suscitação de 

discussões, buscou-se inserir os conceitos freireanos de dialética, debates, trocas 

de ideias, estranhamento da realidade e participação ativa e reflexiva, uma vez que 

essa captação da realidade foi possibilitada por eles e viabilizou a construção da 

proposta de educação permanente pensada na realidade encontrada. (SANTOS; 

SILVA; JESUS, 2016). 
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Salienta-se que nessa etapa, em consonância com o referencial teórico 

direcionado para a técnica de grupo focal (SOARES; CAMELO; RESCK, 2016) , este 

foi conduzido pelo pesquisador em colaboração com a presença de um observador: 

uma discente do curso de graduação em Enfermagem, bolsista de iniciação 

científica e membro do grupo de pesquisa em que esta tese está vinculada. 

 

5.3.1.1 Participantes do estudo 

 Os participantes do estudo foram sujeitos diferentes em cada etapa da 

pesquisa. Na primeira etapa, o estudo foi desenvolvido com 16 enfermeiros da 

Atenção Primária à Saúde do Município de Parnamirim.  

 Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: enfermeiros com tempo 

igual ou superior a seis meses de trabalho na Atenção Primária à Saúde; 

enfermeiros alguma experiência de condução de tratamento de pacientes com 

Tuberculose (prévia ou atual). 

 Os critérios de exclusão aplicados foram: Férias ou licença de afastamento do 

serviço de saúde. 

 

5.3.1.2 Amostra e Coleta dos dados 

Para a Primeira etapa inicialmente foi realizado contato da pesquisadora com 

a Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim para mediar a primeira etapa da 

coleta, que foi realizada com os enfermeiros da APS desse Município. 

A seleção dos enfermeiros foi feita de forma não probabilística, de forma que 

as unidades de saúde que concentrassem os maiores índices de Tuberculose 

fossem representadas por pelo menos um enfermeiro que estivesse dentro dos 

critérios de elegibilidade, e que também pudesse haver maior representação das 

unidades de saúde do Município, de forma que apenas um enfermeiro de cada 

unidade selecionada foi recrutado para fazer parte da amostra, que totalizou em uma 

quantidade de 16 enfermeiros. 

Os enfermeiros foram arrolados através de convite explicando os objetivos da 

pesquisa. Os grupos focais ocorreram em auditório de uma das unidades de saúde 

do Município. 

A realização dos grupos focais ocorreu no mês de dezembro de 2017 e os 16 

enfermeiros foram divididos em dois grupos de oito participantes, para garantir o 

cumprimento do referencial teórico que prevê que a técnica de grupo focal deve ser 
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desenvolvida com grupos de seis a dez participantes, com a discussão facilitada por 

um mediador e a presença de um observador não participante. (SOARES; CAMELO; 

RESCK, 2016). A figura abaixo representa o esquema dos componentes do grupo 

focal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 05- Componentes do Grupo Focal realizado na primeira etapa. 

 

Os grupos focais ocorreram em dois momentos; todos os participantes se 

fizeram presentes. Os grupos eram organizados em formato de círculo e tiveram 

suas discussões facilitadas pela pesquisadora principal e observação realizada por 

uma acadêmica do curso de graduação em Enfermagem da UFRN, devidamente 

orientada para a colaboração na realização dos grupos, realizando o registro de 

observação dos grupos focais. 

Antes de iniciar as discussões dos grupos, eles eram mais uma vez 

explicados acerca dos objetivos da pesquisa, do conteúdo do TCLE e da 

necessidade de gravação de voz. Cada grupo ocorreu com duração média de duas 

horas e a gravação de áudio das entrevistas dos grupos foi realizada pelo gravador 

de um smartphone posicionado no centro da roda do grupo para facilitar a gravação. 

O objetivo dessa primeira etapa foi realizar um diagnóstico situacional, 

explorar o contexto dos enfermeiros em suas consultas ao paciente com 

Tuberculose e através de grupos focais captar suas percepções, falas, discussões, 

diálogos e até mesmo o que Paulo Freire conceitua como estranhamento da 

realidade. 

As discussões eram conduzidas por um roteiro semiestruturado de entrevista 

que visava conduzir os diálogos que estivessem dentro da temática proposta pela 
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pesquisa, mas que pudesse gerar, dentro dessas temáticas, o máximo de falas e 

discussões por parte dos enfermeiros. 

 

5.3.1.3 Instrumento de Coleta dos dados 

 

Na primeira etapa de realização de grupos focais com enfermeiros da APS do 

Município de Parnamirim, a condução das entrevistas ocorreu a partir de um roteiro 

de entrevista semiestruturado (APÊNDICE G), que continha elementos norteadores 

para a discussão que estava sendo proposta dentro da etapa exploratória acerca da 

Consulta de Enfermagem ao paciente com TB na APS.  

Os pontos contidos no roteiro semiestruturado foram: 

- Contexto da Atenção Primária à Saúde no controle da Tuberculose; 

-Vivências e atuação profissional na Consulta de Enfermagem ao paciente com 

Tuberculose; 

- Conhecimentos e/ou Experiências relacionados à SAE; 

- Experiências relacionadas a EPS sobre a SAE na Consulta de Enfermagem; 

- Identificação da importância atribuída a implantação da SAE na APS; 

- Identificação das percepções acerca do uso da SAE nas CE ao paciente com TB; 

- Identificação das percepções que permeiam a implantação da SAE na APS e na 

Consulta de Enfermagem ao paciente com Tuberculose; 

- Norteamento de discussões de reflexões acerca de estratégias que favoreçam a 

implantação da SAE nas Consultas de Enfermagem ao paciente com TB na APS. 

 

5.3.1.4 Análise dos dados 

 

 A análise dos dados na primeira etapa ocorreu foi direcionada pelo 

método de Análise de Conteúdo de Laurence Bardin (2011). 

Trata-se de um método muito empírico, dependente do tipo de fala a que se 

dedica e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo. Ela surge como um 

conjunto de técnicas de análise de comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo de mensagens. (BARDIN, 2011). 

Volta-se para a análise de materiais textuais, não importando a origem desses 

materiais, que pode incluir materiais de mídia, materiais escritos e entrevistas. Uma 
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de suas principais características é a utilização de categorias, normalmente obtidas 

a partir de modelos teóricos. (FLICK, 2009), 

Laurence Bardin (2011) desenvolveu um esquema que favorece a 

visualização e o entendimento em uma forma diagramada que sintetiza o 

desenvolvimento da Análise de Conteúdo. Esta figura é apresentada abaixo para 

facilitar o entendimento do leitor quanto ao processo de análise de conteúdo. 
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FIGURA 07- Desenvolvimento da análise de conteúdo de Bardin (2011). 

 

O quadro abaixo demonstrou como foi realizada a organização do material de 

acordo com a Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011), apontando as fases 

que foram incluídas na análise dos dados aqui surgidos e as características 

correspondentes a cada uma delas.  

 

ANÁLISE DE CONTEÚDO DE BARDIN (2011) 

PÓLOS CRONOLÓGICOS CARACTERÍSTICAS 

Pré- Análise - Objetivou a organização do material coletado; 

- Foram realizadas a formulação de hipóteses e 

elaboração de indicadores para interpretação final; 

- Realizou-se a leitura flutuante para analisar e 

conhecer os textos; 

- Todo o material foi lido até a exaustividade; 

- Foi feita a preparação final do material para a 

codificação das falas. 

Exploração do material - Codificação, enumeração e decomposição das 

entrevistas coletadas através dos grupos focais; 

Tratamento dos 

resultados, inferência e 

interpretação 

- Interpretação dos dados após transcrição e 

codificação. 

QUADRO 02- Organização da Análise de Conteúdo de Bardin (2011) 

  

Após a pré análise do material transcrito, deu-se sequência ao tratamento do 

material utilizando a codificação com a transformação sistemática dos dados brutos 

e agregação em unidades codificadas de tudo que era referente a cada unidade de 

conteúdo pertinente.  

Em seguida, essas unidades de codificação foram classificadas e agregadas, 

levando a formulação de categorias referentes a cada eixo de análise, onde os 

temas das falas foram estudados e recortados (quando necessários) em ideias 

relacionadas a afirmação de determinado assunto. 
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A técnica utilizada para a análise foi a temática/ categorial, que foi realizada 

por operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo 

reagrupamentos analógicos, conduzindo a categorizações e análises temáticas de 

acordo com os núcleos dos sentidos que compunham o material e que cuja a 

frequência de aparição no material trazia significado para o objetivo analítico.  

É importante salientar que a análise categorial levou ao surgimento de 

categorias principalmente a partir processo de codificação do material e que essa 

codificação viabilizou, dentro dessa técnica, a classificação todos os dados na 

formulação de categorias. Assim, os dados que tiveram maior impacto na construção 

dos resultados e da análise foram incluídos como fragmentos originais do material. 

Dessa forma, para a identificação das falas nos resultados do relatório e de 

forma a manter o anonimato dos sujeitos, em conformidade com a normatização que 

rege as pesquisas que envolvem seres humanos, os participantes foram 

identificados com códigos de abreviação seguidos do número de ordem das falas 

nos grupos. 

Na primeira etapa, desenvolvida com os enfermeiros da APS, esses foram 

identificados com a sigla “ENF” e um número correspondente a cada um, fixado para 

cada participante na sequência em que ia emitindo sua fala. Exemplo: ENF 01, ENF 

02, ENF 03... e assim consecutivamente. Para participantes do segundo grupo foi 

utilizada a mesma identificação, acrescentando-se ao código ENF + número, a letra 

A, a fim de diferenciá-los dos participantes do grupo 1. Exemplo: ENF 01-A, ENF 02- 

A, ENF 03-A... e assim consecutivamente. 

  

5.3.2 Segunda Etapa 

A segunda etapa consistiu na elaboração da primeira proposta de Educação 

Permanente em Saúde para a Consulta de Enfermagem ao paciente com 

Tuberculose.  

Foi desenvolvida pela pesquisadora após a finalização dos grupos focais; 

transcrição dos áudios da entrevista; análise do material transcrito, codificação e 

geração dos dados; análise com o referencial teórico e literatura pertinente.  

 A primeira proposta de Educação Permanente em Saúde para enfermeiros da 

APS foi elaborada então pela pesquisadora a partir dos resultados dos grupos focais 

acerca da Consulta de Enfermagem ao paciente com TB e com base em literatura 

pertinente. 
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 Esse processo ocorreu entre os meses de junho e agosto de 2018. Os meses 

anteriores foram destinados a todo processo de análise qualitativa dos dados da 

primeira etapa e ampliação do referencial teórico que englobasse a EPS voltada 

para a temática proposta. 

 A figura abaixo ilustra o esquema de como foi idealizada a proposta de EPS 

para a Consulta de Enfermagem para os pacientes com Tuberculose na Atenção 

Primária à Saúde.  

 

 

 

 

 

FIGURA 06- Modelo das bases utilizadas para a formulação da proposta de 

Educação Permanente em Saúde para a Consulta de Enfermagem ao paciente com 

Tuberculose na APS. 

 

 A proposta elaborada na segunda etapa está apresentada no Apêndice I. 

 

5.3.3 Terceira Etapa 

  

 A terceira etapa consistiu na verificação do conteúdo por membros no sentido 

de avaliar o conteúdo apresentado na proposta de EPS. Ressalta-se que essa etapa 
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também se configurou dentro da abordagem qualitativa e para isso foi utilizado o 

referencial de Ullrich et al., 2012, que delineia a confiabilidade e validade de 

pesquisas qualitativas, inclusive atribui o termo “Verificação de conteúdo por 

membros” para avaliar o conteúdo de produtos gerados pelas pesquisas qualitativas. 

 De acordo com esse referencial a “Validação de conteúdo” atribuída às 

pesquisas quantitativas não pode ser extrapolada às pesquisas qualitativas e recebe 

o termo de “Verificação por membros para avaliação de conteúdo”, sendo então o 

termo adotado no presente estudo. 

 

5.3.3.1 Participantes do estudo 

 

 Os participantes desta etapa do estudo foram selecionados com o objetivo de 

fazer a verificação do conteúdo da proposta. Os critérios de inclusão foram: Ser 

Enfermeiro; ser Doutor; possuir vinculação em ensino ou pesquisa ou extensão com 

os temas pertinentes ao estudo: Enfermagem na APS/Saúde Coletiva; SAE e PE; 

Educação/práticas pedagógicas em saúde; Doenças infecciosas. 

 Os critérios de exclusão estabelecidos foram: profissionais que estivessem 

férias ou licença de afastamento do serviço de saúde. 

 

5.3.3.2 Amostra e coleta dos dados 

 

A verificação por membros foi realizada com um grupo de nove membros, 

selecionados por amostragem intencional. Foi realizada no Departamento de 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com duração 

aproximada de quatro horas e foi mediado pela pesquisadora, com a colaboração da 

observadora, responsável pela organização e registros pertinentes dentro do grupo. 

 A verificação por membros foi realizada no mês de setembro de 2018. Para 

esta etapa foi feito o contato com os membros previamente selecionados com base 

nos critérios de elegibilidade citados, para a formação de um grupo de verificação, 

apresentação dos objetivos da pesquisa e agendamento de dia e local para 

avaliação da proposta de EPS formulada pela pesquisadora. 

 A condução dessa etapa ocorreu inicialmente com a reapresentação dos 

objetivos da pesquisa, a entrega assinada do TCLE e do Termo de Autorização de 

Gravação de Voz em duas vias- uma para o participante e uma para o pesquisador. 
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 Na ocasião foi entregue a cada membro a proposta impressa da EPS para 

Consulta de Enfermagem na APS ao paciente com Tuberculose, acompanhada de 

um formulário com espaços abertos relacionados a cada item da proposta, para que 

eles pudessem ler e fazer suas considerações de forma escrita. (APÊNDICE F) 

 No segundo momento da etapa de verificação por membros, eles foram 

convidados a fundamentar uma discussão acerca dos pontos avaliados na proposta 

de EPS para posterior aperfeiçoamento pela pesquisadora. 

 

5.3.3.3 Instrumento de coleta dos dados 

 

Para a etapa de Verificação por Membros para avaliação do conteúdo da 

proposta de EPS foram usados dois instrumentos de pesquisa formulados pela 

pesquisadora. O primeiro foi um formulário com questões abertas referentes a cada 

item da proposta de EPS, entregue aos membros para avaliação escrita (APÊNDICE 

F). 

 O formulário, composto por questões de espaços abertos, estava relacionado 

a cada item da Proposta de EPS, a saber: 

- Identificação; 

- Justificativa; 

- Objetivos; 

- Resultados esperados; 

- Conteúdo Programático 

- Metodologia; 

- Avaliação; 

- Orçamento; 

- Espaço destinado para outros comentários. 

 

 O segundo instrumento de pesquisa utilizado nessa etapa consistiu em um 

roteiro semiestruturado de entrevista para nortear a segunda fase da verificação por 

membros que ocorreu através de entrevista em grupo (APÊNDICE H). Os itens 

contemplados no roteiro semiestruturado foram: 

- Percepções sobre a Proposta de Educação Permanente e fundamentação 

pedagógica; 

- Percepções sobre os itens contidos na Proposta de EPS; 
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- Percepções sobre os aspectos estéticos e metodológicos da Proposta de EPS. 

 

5.3.3.4 Análise dos dados 

 

 A análise de dados da terceira etapa seguiu a organização e técnica utilizadas 

na primeira etapa (item 5.3.1.4), dentro da análise de conteúdo de Bardin (2011). 

Além de material transcrito da entrevista a terceira etapa apresentou dados escritos 

pelos participantes nos instrumentos de avaliação da proposta de EPS, que seguiu a 

mesma lógica de interpretação do material gravado e transcrito. 

Com relação à apresentação dos fragmentos das falas dos participantes 

desta etapa, estes tiveram sua fala identificada a partir da abreviação “AVA” 

(abreviação de avaliador) sequenciado por uma letra em ordem alfabética, também 

estabelecido de forma fixa para cada participante na medida em que ia expondo a 

sua fala. Exemplo: AVA-A, AVA-B, AVA-C... E assim consecutivamente. 

 

5.4 Aspectos Éticos 

 

 O projeto inicialmente foi enviado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do 

Município de Parnamirim, Rio Grande do Norte, através de um ofício (APÊNDICE A) 

solicitando a anuência para a realização da pesquisa com os enfermeiros das 

unidades de Atenção Primária à Saúde.  

Neste ofício foi explicitado que para a realização da pesquisa, na fase de grupo 

focal, deveria haver a liberação dos profissionais dos serviços de saúde. A anuência, 

além de ser apresentada como um dos critérios para a apreciação ética, foi 

importante para ser apresentada aos diretores das unidades de saúde de cada 

enfermeiro participante, uma vez que precisaram ausentar-se das unidades. 

O projeto foi encaminhado ao Sistema on-line da Plataforma Brasil, para iniciar 

a apreciação ética, de acordo com o que rege a normatização 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), que rege as pesquisas envolvendo seres 

humanos e respeitando a resolução do CNS, que incorpora, “sob a ótica do indivíduo 

e das coletividades, referenciais da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, 

beneficência, justiça e equidade”. (BRASIL, 2012). 
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O projeto outrora enviado considerou principalmente a resolução nos itens: III- 

Aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, IV – Consentimento livre e 

esclarecido e V – Riscos e benefícios da referida Resolução. (BRASIL, 2012). 

Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte com CAAE 73737417.2.0000.5537  e Nº do parecer: 2.247.426. 

(ANEXO E). 

Seguindo os preceitos éticos, todas as etapas que envolveram seres humanos 

foram devidamente esclarecidas quanto aos objetivos da pesquisa, a voluntariedade, 

a participação, o anonimato do fornecimento de informações, a possibilidade de 

desistência, e a necessidade de gravação por voz.  

Na ocasião da primeira e da terceira etapa, os participantes foram esclarecidos 

quanto ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo 

Autorização de Gravação de Voz (TAGV) (APÊNDICE B, APÊNDICE C, APÊNDICE 

D e APÊNDICE E consecutivamente) e nas duas etapas tanto os TCLEs quanto os 

Termos de Autorização de Gravação de Voz foram assinados. Ressalta-se que os 

TCLEs e os Termos de Autorização de Gravação de Voz foram apresentados em 

duas vias, assinadas pelo pesquisador e pelos participantes, e cada um deles ficou 

com uma cópia de cada termo, assim como o pesquisador. 
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6 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

6.1 RESULTADOS REFERENTES AOS GRUPOS FOCAIS REALIZADOS COM OS 

ENFEMEIROS 

 

 Essa primeira fase de resultados diz respeito a análise dos dados 

pesquisados através dos grupos focais, com enfermeiros da Atenção Primária à 

Saúde. Após transcrição dos áudios gravados durante os grupos, leitura exaustiva 

do material e codificação das unidades representadas nas falas, foi possível 

evidenciá-las no surgimento de quatro categorias temáticas para posterior 

interpretação e discussão com a literatura e os conceitos e referenciais teórico e 

filosófico pertinentes ao objeto de estudo. 

 As categorias emergidas puderam ser nominadas em: 1. Contexto de ações 

de controle da Tuberculose na Atenção Primária à Saúde; 2. Estigmas relacionados 

ao adoecimento por Tuberculose; 3. A Consulta de Enfermagem ao paciente com 

Tuberculose; 4. Percepções sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

e estratégias para sua implantação na Consulta de Enfermagem ao paciente com 

Tuberculose na Atenção Primária à Saúde. 

 

 

Contexto de ações de controle da Tuberculose na Atenção Primária à Saúde 

  

Os dados apresentados nessa categoria remetem às ações de controle da 

Tuberculose, desenvolvidas de forma geral no contexto da Atenção Primária, seja 

por parte da gestão ou da equipe multiprofissional, desde ações de busca ativa, 

identificação dos sintomáticos respiratórios, diagnóstico, tratamento e funcionamento 

dos serviços.  

Em algumas falas dos enfermeiros pôde ser percebida uma atenção mais 

específica da SMS na organização e no cumprimento de ações estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde no âmbito do controle da TB: 

 
“A Secretaria avalia a investigação/notificação e autoriza os medicamentos, 
medicamento, por medicamento vai na farmácia e é liberado todos os 
meses aquele quantitativo [...]” (ENF 01- A) 
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“Nós temos a medicação semanalmente O paciente não fica sem a 
medicação.” (ENF 02) 
 
“Não temos dificuldade nenhuma, nem no medicamento nem na 
baciloscopia, certo? E se precisar de um raio-x também e também para um 
especialista, nós temos como referência doutor Chaguinha. E digamos que 
a gente tenha alguma dificuldade a médica também encaminha e realmente 
é ele ver direitinho se precisar aumentar os meses de medicamento.” (ENF  
05- A) 
 
“No caso, se ele chegar na unidade com os sintomas, desde o início, a 
gente faz o diagnóstico por BK, e até o tratamento, o resultado do BK vem 
rápido. A gente tem acesso, consegue os potes, tem um carro exclusivo, 
que no momento tá parado, mas tem. Leva pra o laboratório, o resultado 
vem rápido, a gente pega o medicamento no galpão [...]” (ENF 01) 
 
“A busca ativa depende muito do paciente e do agente de saúde também 
pra ajudar na busca ativa, depende do agente de saúde.” (ENF 01) 

 

“Mas os agentes de saúde, eles tem que ser estimulados a buscar esses 
pacientes com tosse por mais de 15 dias, então a mesma história e muitas 
vezes eles passam despercebidos e não olham [..] procurarem, irem no 
barzinho, ir na comunidade, ver esses pacientes e trazerem eles para 
unidade. São eles (ACS) que captam eles pra gente […]”  (ENF 02-A) 
 

 

O Programa Nacional de Controle da Tuberculose ao descentralizar ações de 

controle da TB para os serviços de Atenção Primária em Saúde teve com objetivo de 

ampliar o acesso da população em geral e das populações mais vulneráveis ou sob 

maior risco de contrair tuberculose, as medidas preventivas, de diagnóstico, de 

tratamento e de cura. (DUARTE et al, 2018). 

As unidades de APS têm papel estratégico no acesso às ações de saúde, 

seja em virtude de sua proximidade com a população adscrita, seja pela 

característica de ênfase nas ações de promoção da saúde e prevenção de agravos. 

(REIS et al., 2017) 

Diagnosticar e tratar correta e ininterruptamente os casos de TB pulmonar são 

algumas das principais medidas para o controle da doença dentro do conjunto de 

ações. Esforços devem ser realizados pelos profissionais da APS no sentido de 

encontrar precocemente o paciente e oferecer o tratamento adequado, 

interrompendo a cadeia de transmissão da doença. (REIS et al., 2017; BRASIL, 

2011). 

Nessa perspectiva, salienta-se a importância da agilidade no diagnóstico por 

baciloscopia de escarro, por ser esse um método simples e seguro. Deve ser 

realizado por todo laboratório público de saúde e pelos laboratórios privados 

tecnicamente habilitados. A baciloscopia do escarro, desde que executada 
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corretamente em todas as suas fases, permite detectar de 60% a 80% dos casos de 

tuberculose pulmonar, o que é importante do ponto de vista epidemiológico, já que 

os casos bacilíferos são os responsáveis pela manutenção da cadeia de 

transmissão. (BRASIL, 2011). 

Ainda, dentro do PNCT há um forte incentivo para que os profissionais da 

APS incorporem dentro de suas ações a identificação dos casos suspeitos de TB, 

para realizar a busca ativa de Sintomáticos Respiratórios (SR). A busca ativa 

fortalece a realização de ações para a detecção e o tratamento oportuno dos casos. 

(BARBOSA et al, 2017; SALZANI et al., 2017). 

Apesar do Programa de Agentes Comunitários de Saúde estabelecer a 

realização da busca ativa e identificação dos sintomáticos respiratórios pelo ACS e 

do seu protagonismo nessa atividade, este não deve ser o profissional 

responsabilizado de forma isolada para estas ações. Trata-se de uma medida 

importante a ser desenvolvida por todos profissionais da APS, principalmente 

durante as visitas domiciliares. (ANDRADE et al., 2017). 

 No entanto ainda há um despreparo da equipe de saúde em reconhecer os 

sintomáticos respiratórios, o que se constitui um dos principais fatores no atraso do 

diagnóstico de TB. Evidencia-se a necessidade da organização dos serviços no 

sentido de direcionar todos profissionais da APS para um maior êxito nas ações de 

busca ativa e consequente diagnóstico precoce. (MAIA et al. 2018). 

As duas últimas falas deixam claro que os enfermeiros reconhecem o papel 

do ACS na busca ativa dos SR mas atribuem a dependência total dessa ação a esse 

profissional, retirando a ele mesmo e aos demais profissionais da APS da também 

responsabilidade em executar essa ação. 

No que diz respeito ao contexto dos indicadores de controle da Tuberculose,  

apesar da situações favoráveis como maiores investimentos na agilidade de 

métodos de diagnóstico e suprimento medicamentoso adequado, há ainda um 

contraponto à queda nas taxas de adesão e cura, dificuldades de acesso e baixa 

integração entre ações de busca ativa e ações integrais nos  serviços de saúde e no 

planejamento da assistência ao paciente. (WYSOCKI ET AL., 2017). 
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Estigmas relacionados ao adoecimento por Tuberculose  

 

 Dentro dos grupos focais surgiram falas que levaram a formulação de uma 

categoria relacionada ao estigma envolvido no adoecimento por TB. Os enfermeiros 

conseguiram apreender a realidade do estigma que envolve o paciente com TB: 

 

“Assim, eu acho que ainda existe preconceito. Tem deles que tem 
vergonha, se for do bairro “o agente de saúde vai ficar sabendo que eu tô 
com tuberculose”. Já aconteceu de vir pacientes de outro bairro porque lá 
ele não queria que os vizinhos nem o pessoal da UBS ficasse sabendo que 
ele tava com TB, aí ele fez aqui comigo.” (ENF 02) 
 
 “A Tuberculose é uma doença muito estigmatizada ainda, como a 
hanseníase [...] eu colocaria também todos os profissionais não só o 
enfermeiro, pra a gente saber como acolher essas pessoas dentro da 
unidade.” (ENF 06-A) 
 
“É o paciente chegar na unidade de saúde e a pessoa da recepção chegar e 
falar “olhe o paciente com TB chegou”, porque isso ainda acontece.” (ENF 
04-A) 
 
“[...]é e assim, não sei se acontece com vocês mas o paciente ele é 
portador de tuberculose e muitas vezes se forma uma imagem, muitas 
vezes o médico não quer atender.” (ENF 05) 

 

 Considera-se que a tuberculose é doença negligenciada por se relacionar às 

condições de pobreza, saneamento deficiente, aglomerados, moradia imprópria, 

situações que perpetuam um ciclo perverso de iniquidades em saúde, como o 

estigma e a exclusão social.  

Estigma é uma condição de um indivíduo não necessariamente física ou 

visível, que não se coaduna com as expectativas sociais em relação ao seu grupo 

social. Todas as sociedades definem categorias e atributos dos seus integrantes 

considerados normais e comuns. (GOFFMAN, 1891). 

O indivíduo estigmatizado então é aquele que frustra as expectativas de 

normalidade da sociedade em que está inserido. Nesse sentido, a história da 

tuberculose nos mostra essa condição de estigma que parece responsabilizar os 

pacientes, como se a doença fosse uma falha de caráter, e não um problema de 

saúde pública. (COHEN et al., 2018). 

Em sua pesquisa, Santos et al. (2018) demonstraram em uma análise 

referenciada pelas representações sociais que a TB conduz ao estigma, tornando-se 

estigmatizado, como também foi indicado no estudo de Mussi; Traldi e Talarico 

(2012) que a doença acarreta prejuízos e danos físicos e mentais, afetando 
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negativamente a vida dos pacientes, obrigando-os a abandonar seus empregos, que 

são uma fonte de renda e de sustento e que representam independência, e a falta 

da independência é um obstáculo para a superação da situação de exclusão. 

Nesse sentido percebe-se que o adoecimento por TB é imbuído de 

significados que são sempre presentes para quem o vive. Os modos como as 

pessoas tecem e atribuem estes significados têm relação direta com a identidade 

individual e social, os efeitos da doença e os eventos que ocorrem em suas vidas 

que  transformam seus cotidianos tanto pelo medo de transmitir a doença aos 

familiares como pelo afastamento das relações sociais, visto que muitos passam a 

isolar-se, não mantendo nenhum contato no período de tratamento, gerando 

rompimento nas relações em comunidade, potencializando a presença do estigma 

na sociedade. (JUNG et al., 2018). 

É importante ressaltar também que o estigma e preconceito que ainda se 

fazem presentes no imaginário dos pacientes e dos profissionais, podem resultar em 

demora na busca por serviços de saúde para o diagnóstico da doença. (JUNG et al., 

2018). 

No contexto da TB há que se considerar as dimensões de vulnerabilidade, 

quer sejam individuais ou sociais relativas a programas e organização dos serviços 

de saúde, que devem ser compreendidas em seus contextos e singularidades, para 

promoção de saúde e cuidado integral. (FERREIRA; ENGSTROM, 2017). 

A partir dos expostos, reforça-se a Consulta de Enfermagem dentro da 

necessidade da atuação do enfermeiro no comprometimento com a qualidade do 

cuidado ao paciente com TB,  que além da dimensão biológica, perpassa inúmeros 

aspectos sociais como a questão do estigma que, a partir de um olhar amplo e 

integral pode  propiciar uma efetiva assistência com um projeto terapêutico que 

considere esses aspectos. A Consulta de Enfermagem pode ser um instrumento 

primordial, uma vez que, organizada pela SAE, permite o direcionamento de um 

plano de cuidados que inclua a dimensão social do paciente que é identificada como 

um problema em todo o processo do adoecimento por TB e desta forma contribui 

para a maior adesão ao tratamento. 
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A Consulta de Enfermagem ao paciente com Tuberculose  
 

 Essa categoria apresenta as falas dos enfermeiros quando o diálogo foi sendo 

encaminhado para as ações específicas do enfermeiro nas suas consultas ao 

paciente com Tuberculose.  

As falas enfatizam o que eles compreendem como Consulta de Enfermagem 

a partir do que executam na sua prática voltada para o cuidado ao paciente com TB: 

 

“A gente faz mais o peso e as orientações.” (ENF 07) 
 
 “A gente faz até o teste rápido de HIV na hora da consulta.” (ENF 05) 
 
“Perguntando, né, as queixas? Queixas sobre as medicações, se tá tendo 
alguma reação.” (ENF 01) 
 
 “Tem a questão de tomada de medicação, do peso, da realização do BK. 
Mas basicamente ele vai pra o médico e alguns encaminham pra 
especialistas.” (ENF 02) 
 
“O médico faz o diagnóstico e a gente faz mais o acompanhamento, o 
tratamento, as orientações. O esquema da medicação, né?” (ENF 08) 
 
“[....] O médico eu sempre coloco ‘tem que ser uma sua e uma minha’, 
porque se não o negócio não funciona e vamos ver tudo que vai 
acontecendo, paciente idoso, paciente perdendo peso[...]” (ENF 05-A) 

 

A forma com que a consulta de enfermagem é realizada advém normalmente 

das necessidades do serviço, com ações pontuais dentro dos protocolos, programas 

e demandas, e grande parte dos enfermeiros não segue uma sistemática ou teoria 

norteadora. O que ocorre é que muitas vezes as bases teóricas e pressupostos 

metodológicos não estão explícitos neste cuidado. (SILVA; VICENTE; SANTOS, 

2014). 

 Na sua prática profissional, o enfermeiro  da APS deve atender a clientela 

adscrita, sistematizando suas ações, sendo necessária a realização de uma consulta 

organizada, centrada na integralidade de ações, com implantação da SAE, a fim de 

que seu trabalho e conhecimento conduzam ao repensar contínuo da prática 

profissional, desenvolvendo ações que transcendem o modelo biomédico ainda 

muito enraizado na prática assistencial. (SOUSA, 2015; COFEN, 2009). 

 Algumas falas apresentadas pelos enfermeiros participantes deste estudo 

denotam um cuidado centralizado nas queixas dos pacientes e em ações pontuais 

para cumprimento de pontos de protocolos e do PNCT, porém ações isoladas 
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realizadas de forma mais automatizada e que estão dentro das ações que em alguns 

momentos permeiam a lógica de uma prática que abrange mais a ação  e põe em 

segundo plano a ação refletida e/ ou o refletir para agir. 

Na realização de suas atividades privativas, especificamente Consulta de 

Enfermagem, os participantes deste estudo referiram que organizavam o 

atendimento a partir de agenda programada por grupo de atenção. Foram 

observadas a realização de atividades pontuais e focalizadas, talvez as metas 

relacionadas ao controle da TB mais cobradas pelo gestor municipal. 

Além disso, acredita-se que os enfermeiros parecem ter direcionado a 

dimensão gerencial do seu processo de trabalho para o preenchimento de relatórios 

e não conseguem identificar seu papel como gerente do cuidado.  (SILVA; SANTOS, 

2016). 

 Oblitas et al. (2010) reafirmam esse pensamento ao colocarem que os 

enfermeiros aprendem trabalhar no programa de controle da Tuberculose não por 

terem recebido essa prática nos estudos ou com algum aperfeiçoamento, mas sim 

por tê-la obtido na prática diária dos serviços. 

Isso é reforçado no pensamento de que ao longo dos anos, o tipo de 

organização da assistência de enfermagem, associado ao modelo de gestão 

tradicional, baseou-se em contradições geradas por uma estrutura rígida, linear, com 

funções rotineiras e pouco desafiadoras, pautadas num modelo biomédico. A 

enfermagem conformou-se, basicamente, com uma cultura do fazer disciplinar sem 

refletir acerca de novas possibilidades do ser e agir do cotidiano diário. 

(NASCIMENTO, et al., 2008). 

Observa-se um cuidado de enfermagem ainda fortemente centrado na 

doença, nas queixas, no diagnóstico médico, e não no ser humano, enquanto sujeito 

ativo e participativo do processo de cuidar. A crescente abertura para os novos 

métodos de produzir conhecimento por meio do processo de cuidar humano permite 

substituir o olhar reducionista e seguro do saber institucionalizado, por um outro, 

diferenciado para os contornos de saúde e doença, como é o caso da SAE. 

(NASCIMENTO, et al., 2008). 

No âmbito da Atenção Primária à Saúde, sabe-se que o enfermeiro deve 

desenvolver sua prática favorecendo a reorganização da assistência, contemplando 

o desenvolvimento de ações de prevenção, promoção e reabilitação da saúde do 

indivíduo. Como um ser parte de um processo formativo, tem competências e 
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habilidades técnicas e científicas que assegurem um fazer próprio e respaldado mas 

que foi negligenciado em detrimento de foco específicos em demandas pontuais. 

O atendimento por meio de Consultas de Enfermagem ajuda a atingir 

excelência no cuidado, pois as necessidades do indivíduo são avaliadas 

continuamente. A implementação de uma consulta estruturada proporciona, 

também, a possibilidade de avaliação crítica do cuidado, facilitando os ajustes 

clínicos. (SOUSA et al., 2015). 

Faz-se necessário que os enfermeiros atuantes na APS desenvolvam 

habilidades específicas para a realização satisfatória da consulta de enfermagem ao 

paciente com Tuberculose, onde um dos avanços constitui o desenvolvimento do 

método de enfermagem e a garantia da maior excelência no cuidado ao paciente 

com TB, uma vez que o enfermeiro se apropria de ferramentas e modelos próprios 

de sua práxis. (SOUSA et al., 2015).  

O trabalho do enfermeiro, em especial na Consulta de Enfermagem na APS, 

momento em que o diálogo se institui; a subjetividade do enfermeiro e do sujeito se 

expressam, há necessidade de criar-se e consolidar o vínculo entre ambos e isso 

pode ser determinante do cuidado ao paciente com TB, em detrimento da consulta 

com foco em ações pontuais e fragmentadas.  

A CE como uma tecnologia leve-dura, relacional, torna-se um desafio, pois, 

nas unidades de saúde, o enfermeiro tem inúmeras atividades burocráticas e deixa, 

algumas vezes, em segundo plano a consulta de enfermagem, já que alguns não 

estão qualificados para interagirem com o usuário a partir da comunicação 

terapêutica ou estão atrelados a uma prática cartesiana. (DANTAS; SANTOS; 

TOURINHO, 2016). 

Em suma, é precioso compreender que as tecnologias não são um fim e, sim, 

um meio para o enfermeiro prestar um cuidado humanizado, que garanta melhoria 

da qualidade de vida do sujeito e ampliação de sua práxis. Para isto, esse 

profissional tem que estar comprometido, buscando aprimorar constantemente seus 

conhecimentos para atuar da promoção, proteção e manutenção da saúde até a 

reabilitação na APS. (DANTAS; SANTOS; TOURINHO, 2016). 

Em uma pesquisa voltada para a investigação da Consulta de Enfermagem 

aos pacientes com Hanseníase na Atenção Primária, os autores evidenciaram que o 

atendimento do enfermeiro priorizava encaminhar o paciente ao médico para 

diagnóstico e evolução do tratamento de doenças e realizar a entrega dos 
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medicamentos, permitindo a constatação de que a prática do enfermeiro no 

programa não estava devidamente sistematizada e encontrava-se fortemente 

influenciada pelo modelo biomédico, inclusive com uma supervalorização desse 

profissional e do modelo curativo, em detrimento de suas próprias competências e 

de sua metodologia de trabalho na ampliação de sua práxis. (SILVA; SANTOS, 

2015). 

Nesse sentido, as ações de Enfermagem devem ser integrais para reduzir de 

maneira radical a tuberculose, abrangendo todos os fatores implicados no 

adoecimento. Mais ainda, essas intervenções devem ser entendidas e executadas 

com essa visão pelos enfermeiros envolvidos desde o nível teórico até o nível 

operativo. (OBLITAS et al., 2010). 

As variantes da Consulta de Enfermagem devem incluir avaliação completa e 

não apenas limitar-se às queixas e entrega dos medicamentos. Deve incluir uma 

avaliação integral com planejamentos estratégicos de todas as dimensões do 

cuidado, para que as intervenções sejam acertadas e pertinentes. (OBLITAS et al., 

2010) 

Um exemplo de olhar clínico para o paciente com Tuberculose, além das 

outras dimensões já citadas diz respeito ao estado nutricional do paciente. O 

enfermeiro dentro de uma consulta sistematizada, pode planejar cuidados na 

dimensão nutricional e recomendar-lhe, dentro das suas intervenções, com precisão, 

nutrientes necessários e em quais alimentos pode encontra-los para recuperar o 

equilíbrio perdido pelo fato de muitos pacientes experimentarem reações 

gastrointestinais pela sobrecarga farmacológica que enfrentam. (OBLITAS et al., 

2010). 

Uma intervenção pertinente, nesse caso, pode orientá-los na seleção de 

alimentos, para que o paciente possa suportar a terapêutica respectiva e evitar os 

alimentos que poderiam agravar manifestações adversas. Com isso o enfermeiro 

pode alcançar metas para fortalecer a nutrição do indivíduo e também para diminuir 

as possibilidades de que abandone, por rejeição do tratamento medicamentoso.  

Salienta-se que nesse caso nutricional exemplificado, nem sempre o paciente 

vai ter o recurso financeiro para adquirir alimentos adequados, mas isso enfatiza a 

visão de que por vezes ele não tem o conhecimento acerca da interferência dos 

alimentos no tratamento e mesmo com pouco recurso, uma vez adquirindo 
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orientações sobre essas questões, pode adquirir aquilo que estiver ao seu alcance e 

que favoreça o problema da interferência das medicações. 

A tuberculose requer atenção não somente clínica e farmacológica, isto é, não 

se preocupar exclusivamente com a perspectiva biológica; o que se requer é um 

enfoque integral, social e cultural. Isso é relevante se considerarmos que a forma 

como os pacientes são atendidos pelos enfermeiros, que são profissionais 

protagonistas na condução dos casos, pode ser o diferencial para sua adesão ou 

não a tratamentos de longa duração como o da tuberculose. 

Dentro da Consulta de Enfermagem, os enfermeiros devem reconhecer e 

valorizar as situações de vulnerabilidades em que se encontra o paciente de TB, 

para melhor assisti-lo, protegê-lo, envolvendo essa dimensão dentro dos cuidados 

prestados, com planos terapêuticos individuais, pois a análise da vulnerabilidade 

permite conhecer e compreender as diferenças como cada um vivencia e enfrenta o 

processo saúde-doença, que tem determinação sociocultural. (SOUZA et al., 2014). 

Nessa perspectiva, a Consulta de Enfermagem é entendida como uma 

oportunidade para práticas profissionais autônomas, que demanda habilidades e 

capacidades cognitivas, científicas e afetivas, bem como flexibilidade, criação e 

inovação de planos de cuidados que sejam adequados às necessidades dos 

usuários. Dessa forma, quanto melhor implementada a autonomia profissional e o 

processo de trabalho da enfermagem, mais oportunidades o enfermeiro terá em 

atuar com base no conhecimento técnico e científico. (SILVA; SANTOS, 2016). 

 

 

Percepções sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e 

estratégias para sua implantação na Consulta de Enfermagem ao paciente com 

Tuberculose na Atenção Primária à Saúde 

  

 As falas aqui apresentadas representam as percepções mentais conscientes 

que os enfermeiros elaboraram sobre a SAE. Dizem respeito sobretudo à formação 

acadêmica fragmentada com pouca inserção da temática, à relação da SAE entre a 

teoria e a prática, seus conhecimentos relacionados aos conceitos e importância do 

uso da SAE para o enfermeiro da APS. 
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A partir disso foi possível suscitar a discussão sobre possíveis estratégias 

pensadas pelos enfermeiros para que a SAE tenha uma maior viabilidade de 

implantação na Consulta de Enfermagem ao paciente com TB.  

A discussão sobre as estratégias de implantação da SAE na APS foi sendo 

conduzida a partir dos pressupostos e hipóteses iniciais da pesquisa e também 

numa perspectiva relacionada ao que eles vinham discutindo acerca da pouca 

aproximação com a SAE mas da visualização de sua importância para a prática de 

Enfermagem.  

 

“Na graduação a gente vê algo sobre SAE mas na prática não.” (ENF 05) 
 
“Em hospital parece que o desenvolvimento é maior, mas na atenção 
básica, não.” (ENF 05) 
 
“Na graduação a gente vê por cima né? Um pouco da teoria, mas como tem 
que ser realizado na prática a gente não vê não.” (ENF 02) 
 
“Às vezes na avaliação de enfermeirandos que a gente faz tem lá os 
requisitos de SAE e a gente não tem muito o que fazer porque não tem o 
conhecimento.” (ENF 03) 
 
“Acho que a SAE é até uma valorização, né, pra nossa profissão. Pra 
mostrar que nós temos as nossas competências.” (ENF 06) 
 
“Eu acho usar a SAE e fichas iam ser interessantes. Iam ser fichas a mais, 
mas ia ser legal porque a gente ia “tá” colocando todo diagnóstico, o 
acompanhamento específico, porque hoje a gente só anexa o BK do 
paciente no prontuário.” (ENF 04) 
 

“Eu tenho mania de sistematizar tudo meu né, até meu livro de vacinas 
(risos) eu invento pra poder ficar organizado, pra ficar riscado, tudo... então 
assim eu acho que a SAE de uma forma geral pode ser por isso aí, pra 
organizar.” (ENF 04) 
 
“Tudo isso que o enfermeiro poderia trabalhar com a sistematização da 
enfermagem, eu concordo demais com a SAE ser implementada.  Não sou 
da época que me formei e aprendi da sistematização,  essas meninas todas 
já , todas novinhas devem saber um pouco mais , mas eu vivo com o 
‘livrozinho’ olhando , então assim a gente deveria trabalhar com a SAE em 
todos os sentidos não só  na consulta de tuberculose, porque fortalece a 
classe da enfermeira, fortalece mesmo.” (ENF 02-A) 
 
“A gente tem uma sistematização, a gente vai desenvolver um problema, vai 
ver, vai fazer toda o processo de trabalhar a sistematização, então a gente 
vai ter uma visão melhor e um tratamento melhor praquele usuário. Eu 
acredito que a SAE seja muito boa para ajudar a unir a Enfermagem.” (ENF 
03-A) 

 

“Eu acho que ajudaria muito a gente, se a gente tivesse as condições pra 
fazer, se a gente tivesse realmente um preparo de como fazer a SAE no 
nosso dia a dia, seja com divulgação, com cursos, com palestras, com 
ensinamentos realmente de como fazer SAE.” (ENF 05) 
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“Um curso que capacitasse a gente sobre a SAE com certeza agregaria 
para aumentar o nosso conhecimento. Isso é sempre é bem vindo.” (ENF 
03) 
 
“Na verdade a gente precisa de uma reciclagem sobre o papel e a atuação 
do enfermeiro em vários programas, atividades e acho que a SAE é algo 
também do papel da enfermagem, né? Então reciclagem também sobre a 
SAE poderia ajudar no conhecimento, na teoria, na prática na Atenção 
Básica, principalmente porque a gente não teve muito contato com a SAE 
na nossa graduação, então como a gente pode trabalhar com ela?” (ENF 
01) 
 
“Acho que seria importante que os enfermeiros tivessem a chance de serem 
capacitados sobre a SAE, porque daqui, por exemplo, acredito que todos 
não têm essa visão de como fazer, então acho que cursos de capacitação, 
oficinas, reciclagens, pesquisas iria ajudar a todos os enfermeiros nessa 
questão.” (ENF 04) 
 

“Uma coisa que às vezes tem muita resistência é a parte educação, mas 
acho que educação é a base . Se você não fizer uma capacitação sempre, 
não estiver sempre capacitando, as pessoas vão se perdendo. Muitas vezes 
a gente tem como trabalhar com outras coisas, tem manuais, protocolos, 
mas não tem educação, não tem capacitação.” (ENF 02-A) 

 

Silva et al (2011) corroboram com esse pensamento ao levantarem a reflexão 

de que a identificação do nível de conhecimento dos enfermeiros sobre as etapas da 

SAE e sua utilização no cotidiano prático são de fundamental importância para 

propor soluções que contribuam para a viabilidade de sua implantação. 

Assim como os enfermeiros aqui estudados, através da análise dos 

resultados obtidos no estudo de Silva et al (2011), foi possível constatar que os 

enfermeiros pesquisados acreditam na importância da SAE e que, segundo eles a 

SAE permite a melhoria da qualidade da assistência, promove a autonomia e unifica 

a linguagem da enfermagem.  

O mesmo estudo verificou que que a maioria dos profissionais demonstrou 

falta de conhecimento sobre a SAE e a não utilização na prática profissional. 

Pressupõe-se então que para a implantação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem, precisa-se primeiro conhecer. A CE organizada pela 

SAE desencadeia um cuidado sequencial e de qualidade. É constituído de cinco 

etapas descritas na Figura 01 (p. 24). As taxonomias NANDA-I, NOC E NIC são 

utilizadas para a padronização da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

quanto aos diagnósticos, resultados e intervenções de Enfermagem. É importante 

ressaltar, porém, que as taxonomias são instrumentos de orientação para a prática e 

não livros a serem usados em cada ação de Enfermagem, olhar que por muitas 
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vezes surge como um conceito pré-concebido e compreendido como algo 

dificultador. (BATISTA; LOPES; SILVA, 2012). 

Acredita-se que para realizar a Consulta de Enfermagem com qualidade e 

humanismo, o enfermeiro necessita inserir-se na realidade concreta de forma 

consciente acerca da importância da SAE, com competência técnica e científica.  

Dessa forma, a implantação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE), a partir de um conhecimento específico e de uma reflexão 

crítica acerca da organização e da filosofia do trabalho de enfermagem constitui-se 

um instrumento de fundamental importância para que o enfermeiro possa gerenciar 

e otimizar a assistência de enfermagem de forma organizada, segura, dinâmica e 

competente e, ainda, de forma racional e universal, determinando sua área 

específica de atuação. (BACKES et al., 2005). 

 Além disso a SAE assume sua importância nessa era de avanço tecnológico, 

onde os profissionais são chamados a demonstrar que suas intervenções no 

cuidado fazem diferença nos resultados obtidos porque a pessoa que busca um 

serviço de saúde precisa sentir-se confiante frente às condutas adotadas para o seu 

tratamento. (SILVA et al., 2011). 

 Algumas das principais dificuldades encontradas para a implantação da SAE 

na APS referem-se às fragmentações acerca da temática na teoria dentro da 

academia e que repercutem na prática, ou seja, o distanciamento entre teoria e 

prática e à falta de conhecimento dos enfermeiros sobre a SAE e as dificuldades de 

implantação relacionadas a desatualização profissional, que faz com que eles não a 

utilizem na sua prática profissional ou utilizam de maneira incompleta e sem 

consciência crítica e reflexiva. (BOAVENTURA; DOS SANTOS; DURAN, 2017; 

BATISTA; LOPES; SILVA, 2012). 

 A falta de preparo e aproximação com a SAE também é citada por Reppetto e 

Sousa (2005) e dentro dessa perspectiva acreditam que estratégias de treinamento 

dos enfermeiros em relação a SAE podem ser essenciais no processo de 

implantação e caminho para a sua consolidação nos serviços de saúde. 

 Nessa mesma perspectiva e corroborando com o que foi falado pelos 

enfermeiros da APS nesse estudo, a implantação da SAE o PE pode ser viabilizada 

pela EPS. Além do enfermeiro estar preparado com conhecimentos científicos e 

constante atualização, o que deve fazer parte do programa de educação em serviço 

das próprias instituições. (HERMIDA; ARAÚO, 2006). 



94 

 

Parece quase impossível a implantação efetiva da SAE ocorrer sem que haja 

devido preparo, sob o ponto de vista do conhecimento científico (fundamentação 

teórica) e da habilidade prática. Portanto, deve fazer parte das etapas de 

planejamento para a sua implantação, o reconhecimento da necessidade de 

educação e do investimento, se necessário, no preparo para o desempenho dessa 

prática. (HERMIDA; ARAÚO, 2006). 

Assim, entende-se que a educação seria uma possibilidade de promover o 

descompasso entre a orientação da formação e o desenvolvimento de qualificação 

profissional exigidas para a atenção das necessidades de saúde da população, 

como é o caso da SAE. (ANDRADE, 2017). 

Desta forma surgem os processos de Educação Permanente em Saúde. Eles 

são estruturados de maneira a identificar e contemplar as necessidades de 

aprendizado das equipes e os desafios à 

qualificação do processo de trabalho. A realização de educação permanente em 

Saúde deve ser sincronizada com o momento e contexto das equipes, de modo que 

façam mais sentido e tenham, por isso, maior valor de uso e efetividade. 

(ANDRADE, 2017). 

Neste contexto, AEPS no trabalho de enfermagem é referida como uma das 

formas pelas quais o enfermeiro pode ser valorizado no seu processo de trabalho, 

sendo concebida tanto a partir da lógica de macro políticas, quanto de micropolíticas 

do trabalho em saúde e em enfermagem. (SILVA et al., 2010). 

Neste sentido, visualiza-se que as possibilidades de transformações e 

libertação. Através das ações de educação permanente em saúde podem ser 

constituídas formas alternativas de transcender aos modos tradicionais de educação 

ao preconizar-se atividades educativas inseridas no contexto histórico, social, 

econômico, político e ético. A ênfase em uma práxis transformadora está em 

proporcionar aos sujeitos-trabalhadores a construção de conhecimentos 

fundamentados na liberdade individual e coletiva, ancorados nos preceitos de 

cidadania, situação que a transformação individual que possa incidir em 

transformações sociais. (FREIRE, 2011; SILVA et al., 2010; SCHMIED-KOWARZIK, 

1999; FREIRE, 1996). 

Na perspectiva da transformação, a educação permanente em saúde transita 

no sentido contrário ao da reprodução. Na reprodução, procura-se reforçar o 

instituído, enquanto na transformação, busca-se romper paradigmas que são 
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socialmente aceitos. Estas afirmações sugerem reflexões mais específicas para a 

área da enfermagem. (SILVA et al., 210). 

Tais concepções abrangem a práxis transformadora e problematizadora, bem 

como a relação com a EPS e educação ao longo da vida. Tais conceitos são 

baseados nas premissas das políticas públicas e das mudanças históricas da 

maneira de lidar e reconhecer a educação profissional em serviços. Somente nessa 

perspectiva de EPS o sujeito é capaz de em sua reflexão-ação poder "distanciar-se" 

de sua realidade para com ela ficar capaz de observá-la para, objetivando-a, 

transformá-la e, transformando, ver-se transformado pela sua própria criação. 

(MICCAS; BATISTA, 2014; FREIRE, 2013). 

 

6.2 PROPOSTA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 A proposta de EPS para a Consulta de Enfermagem ao paciente com TB está 

apresentada no Apêndice I. 

 

6.3 VERIFICAÇÃO POR MEMBROS PARA A AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO DA 

PROPOSTA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA A CONSULTA DE 

ENFERMAGEM AO PACIENTE COM TUBERCULOSE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

À SAÚDE 

 

Os resultados a seguir estão relacionados à etapa de verificação por 

membros para avaliação do conteúdo da proposta formulada de EPS (ULLRICH et 

al., 2012). 

Após transcrição dos áudios gravados durante essa etapa, leitura exaustiva 

do material transcrito e escrito nos formulários entregues aos membros, e 

codificação das unidades representadas nas falas, foi possível evidenciá-las no 

surgimento de categorias temáticas com posterior interpretação e discussão com a 

literatura e os conceitos e referenciais teórico e filosófico pertinentes ao objeto de 

estudo e apresentação da proposta de EPS. 

As categorias temáticas surgidas foram: 1. O Método da Problematização 

como embasamento pedagógico para a fundamentação do processo de ensino e 

aprendizagem; 2. Aspectos estéticos e metodológicos da estruturação da proposta 

de Educação Permanente em Saúde. 
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A proposta em seu resultado final, após a verificação por membros, está 

apresentada no Apêndice J. 

 

Embasamento pedagógico do Método de Problematização para fundamentação 

do processo de ensino e aprendizagem 

 

 Dentro dessa lógica de verificação do conteúdo, os profissionais avaliaram a 

reafirmação de um método que fundamentasse pedagogicamente a proposta de 

EPS de forma a garantir o referencial pedagógico do seu desenvolvimento: 

 

“Acredito que, pensando na proposta e no objeto, a Metodologia da 
Problematização, que considere os profissionais como sujeitos das ações e 
decisões pode facilitar o processo de ensino e aprendizagem sobre SAE na 
consulta ao paciente com Tuberculose, uma vez que eles são inseridos e 
incentivados a pensar e agir dentro da sua própria realidade e contexto.” 
(AVA- B) 
 
“Eu acho que quando a gente pode pensar no método da problematização. 
Por exemplo,   você começa com o caso e aí vai teorização para trabalhar 
tuberculose , depois vai pra a parte de problematizar encontrar essa ações 
de enfermagem, então traçar o conteúdo programático mais construído a 
partir da problematização eu acho que fica mais interessante [...] que você 
consegue fazer isso dentro de um caso. Fica muito mais significativo 
principalmente porque vai alcançar os objetivos com um público que pode 
trazer a sua experiência para o que é proposto dentro do ensino e da 
aprendizagem.” (AVA-E) 
 

“Utilizando um referencial de aprendizagem por Problematização como 
método pedagógico seria interessante é trabalhar com a possibilidade de 
trabalhar com casos dentro de sala e a partir de casos reais trabalhar com 
simulações realistas para usa-se os planos de voltar, a partir daquele caso 
mais expressivo, para a resolução dos problemas e teorização. Acredito que 
seria muito significativo.” (AVA – C) 
 
‘O ponto forte é a justificativa pedagógica, porque que você escolheu a 
educação como base pra lidar, porque você coloca isso como apontamento. 
Existem vários estudos que comprovam isso, que o processo educacional 
ele muda a qualidade assistencial e nisso a necessidade de escolher 
metodologias ativas, o método de problematização para justificar também a 
abordagem pedagógica.” (AVA- D) 

 
“Com a definição do referencial pedagógico de Problematização é possível 
problematizar a prática dos profissionais e redirecionar suas ações a partir 
da problematização de casos de Tuberculose da e na prática dos 
profissionais. Os casos clínicos dentro dessa proposta são essenciais 
dentro do referencial pedagógico.” (AVA- G) 

 

O referencial pedagógico e institucional da Educação Permanente em Saúde 

constitui uma ferramenta potente para a transformação de práticas e isto pode ser 

feito em curso e em serviços, mas a definição de Educação Permanente em Saúde 
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da Política proposta foi carregada pela noção de prática pedagógica que coloca o 

cotidiano do trabalho ou da formação em saúde como algo central aos processos 

educativos. (CECCIM; 2005a). 

Destaca-se que a pedagogia crítica que envolve o referencial da EPS, 

sobretudo em relação ao Método da Problematização (MP) tem como um dos seus 

mais fortes representantes o educador Paulo Freire, e seus fundamentos tem 

subsidiado inúmeras experiências pedagógicas na área da saúde no setor de 

profissionais como Freire, o aluno precisa ser o protagonista de seu processo de 

aprendizagem e ao professor cabe a tarefa de despertar a curiosidade 

epistemológica. 

A EPS construída como instrumento para transformar o profissional de saúde 

em um profundo conhecedor da sua realidade local. Por isso, foi necessário situar a 

formação dentro de um marco de regionalização, com programas adaptados para os 

profissionais e equipes de saúde em cada nível local do sistema de saúde. 

(MICCAS; BATISTA; 2014). 

Apesar dos avanços na EPS, permanecia uma crítica ao modelo hegemônico 

da educação baseado em cursos pontuais que objetivavam atualizar, capacitar ou 

mesmo especializar uma categoria profissional específica. Ocorriam fora do 

ambiente de trabalho e utilizavam métodos transmissivos do conhecimento. 

(CARDOSO et al, 2017) 

Os métodos pedagógicos baseados na transmissão predominam as relações 

dissertadoras, em que educar torna-se um ato de depositar, classificado por ele 

como “educação bancária”, pois o saber seria uma espécie de doação dos que 

sabem (os educadores), aos que não sabem (os educandos). Nessa maneira de 

educar, o professor é quem tem a última palavra, restando aos alunos o papel de 

aceitação passiva do conteúdo que lhes é “depositado. (FREIRE, 1987). 

Para produzir mudanças de práticas de gestão e de atenção, é fundamental 

que sejamos capazes de dialogar com as práticas e concepções vigentes, que 

sejamos capazes de problematizá-las não em abstrato, mas no concreto do trabalho 

de cada equipe e de construir novos pactos de convivência e práticas, que 

aproximem os serviços de saúde dos conceitos da atenção integral, humanizada e 

de qualidade, e dos demais marcos dos processos de reforma do sistema brasileiro 

de saúde. (CECCIM, 2005). 



98 

 

Cresce a importância de que as práticas educativas configurem dispositivos 

para a análise das experiências locais mudanças no processo assistencial e um 

direcionamento para numa nova práxis atenção à saúde. (CECCIM, 2005). 

O primeiro passo para provocar mudanças nos processos de formação é 

entender que as propostas não podem mais ser construídas isoladamente e nem de 

cima para baixo, hierarquizadas. Elas devem fazer parte de u grande estratégia, 

estar articuladas entre si e ser criadas a partir da problematização das realidades 

locais, envolvendo os diversos segmentos. (MICCAS; BATISTA; 2014). 

As propostas de EPS partem da problematização e da construção voltada 

para a EPS, entendendo o espaço de encontro para formação de profissionais 

interdisciplinares e críticos e reflexivos.  

A pedagogia de problematização no processo de ensino foi indicada como 

instrumento que permite o respaldo na prática e orienta os educandos sobre o 

universo do trabalho. (MICCAS; BATISTA, 2014). 

O método pedagógico da problematização representa uma importante 

mudança na concepção e nas práticas de capacitação dos trabalhadores dos 

serviços. Supõe inverter a lógica do processo: incorporando o ensino e o 

aprendizado à vida cotidiana das organizações e às práticas sociais e laborais, no 

contexto real em que ocorrem. (BRASIL, 2009). 

Tem  como fundamento o pensamento freireano e utiliza o esquema 

elaborado por Charles Maguerez denominado Método do Arco de Maguerez, que 

veio ao encontro deste modelo de ensino e aprendizagem por considerar como 

premissa da educação, a realidade circundante ao indivíduo, suas vivências e 

experiências, seus saberes e conhecimentos apriorísticos; por objetivar o 

desenvolvimento cognitivo, crítico, reflexivo e autônomo dos educandos e do 

educador. (PRADO et al., 2012; SCHAURICH; CABRAL; ALMEIDA, 2007). 

E é por este viés que se deve compreender a Metodologia da 

Problematização como um processo que privilegia a troca de conhecimentos, de 

saberes e de experiências entre os educandos e o educador, considerando que 

ambos apresentam uma história individual e coletiva, e um contexto social a ser 

compartilhado. (SCHAURICH; CABRAL; ALMEIDA, 2007). 

Esta forma de perceber e desenvolver este método pedagógico vislumbra o 

educando e o educador como detentores de um saber apriorístico que, no momento 

em que entram em relação dialógica e educativa e direcionam seus conhecimentos 
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para uma convergência: a mudança individual e coletiva e, consequentemente a 

transformação da realidade de maneira crítica e criativa. (FREIRE, 1996). 

O método da Problematização  se trata de uma metodologia de ensino (com 

pesquisa) bastante promissora, por suas características, para o desenvolvimento de 

futuros profissionais críticos e criativos, quando sensibilizados para uma atuação 

consciente, informada e consequente em seu meio e considera a utilização do Arco 

de Maguerez como um caminho metodológico que busca estabelecer uma relação 

dialética entre a construção da pergunta e a construção da resposta de 

investigações, propondo quatro níveis para a construção do conhecimento: nível 

técnico, nível metodológico, nível teórico e nível epistemológico. (BERBEL, 2012; 

BERBEL; GAMBOA, 2012). 

O Arco de Charles Maguerez, o qual é uma das estratégias de ensino-

aprendizagem para o desenvolvimento do Método da Problematização consta de 

cinco etapas que acontecem a partir da realidade social: a observação da realidade 

(problematização), os pontos-chave, a teorização, as hipóteses de solução e 

aplicação à realidade. (BORDENAVE; PEREIRA, 2004). 

A Figura 08 demonstra o esquema do arco de Maguerez de acordo com 

Bordenave e Pereira (2004): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens 



100 

 

O MP atua modificando substancialmente as estratégias educativas, a partir 

de problemas como fonte de conhecimento e transformação de práticas, 

problematizando o próprio fazer; colocando as pessoas como atores reflexivos da 

prática e construtores do conhecimento e de alternativas de ação, ao invés de 

receptores apontando para uma transformação de práxis; abordando a equipe e o 

grupo como estrutura de interação, evitando a fragmentação disciplinar;  ampliando 

os espaços educativos fora da aula e dentro das organizações, na comunidade, em 

clubes e associações, em ações comunitárias. (BRASIL, 2009). 

A fundamentação pedagógica do MP na EPS pretende aproximar o processo 

educativo para reconhecimento do potencial na situação de trabalho. Em outros 

termos, entende-se que no trabalho também se aprende. A situação prevê 

transformar as situações diárias em aprendizagem, analisando reflexivamente os 

problemas da prática e valorizando o próprio processo de trabalho no seu contexto 

intrínseco. (BRASIL, 2009). 

Nesse sentido, reforça-se que a EPS é tomada como um dispositivo para a 

prática pedagógica da problematização sobre o processo de trabalho, partindo de 

uma situação existente em busca de mudá-la, transformá-la e superá-la. Assim, o 

método de problematização deve envolver o questionamento constante do sujeito 

sobre o seu processo de trabalho. (SILVA; MATOS; FRANÇA, 2017). 

A introdução ou a modificação de uma prática organizativa nos serviços de 

saúde implica em trabalhar não apenas no desenvolvimento de novas habilidades 

específicas, mas, sobretudo de transformar os contextos que mantêm e alimentam 

as práticas anteriores a partir de fundamentações educacionais reflexivas.  

A partir da ação reflexiva é possível construir conhecimentos verificáveis e 

acumuláveis com níveis crescentes de consciência. A ferramenta para fazê-lo é a 

observação consciente, verbalizada, do processo de reflexão cuja prática é 

fundamental. Ela permite questionar nosso conhecimento prático e refazer a própria 

ação que conduz a essa situação não esperada; a reflexão abre caminho para a 

experimentação de outras ações para encarar o fenômeno observado; imaginam-se 

alternativas e inventam-se provas que conduzem à solução do problema e testam a 

própria percepção. (BRASIL, 2009; SCHON, 1994; FREIRE, 1967). 

Às vezes a distinção entre os procedimentos é tênue. As variações costumam 

ser tão sutis que tornam difícil diferenciar o conhecimento da reflexão na ação. É um 

processo importante quando se pretende mais que o desenvolvimento de uma 
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habilidade, mas a mudança nas práticas e na organização. Será necessário um 

trabalho de equipe em busca das práticas a reformular e dos contextos reais a 

considerar. Qualquer instância de trabalho acadêmico ou de administração de um 

conhecimento específico deverá estar solidariamente engajada no processo de 

trabalho de reflexão na ação. (BRASIL, 2009). 

 

Aspectos estéticos e metodológicos da estruturação da proposta de Educação 

Permanente em Saúde 

 

 Esta categoria promoveu apontamentos e considerações sobre os aspectos 

estruturais de uma proposta de EPS com vistas a aprimorar os aspectos estéticos e 

estruturais da proposta, em conformidade com a PNEPS. Algumas falas foram 

destacadas: 

 

“Com relação ao próprio formato da proposta, podemos aperfeiçoar a 
estrutura, já que a maioria dos cursos de atualização/capacitação segue 
uma sequência. Por exemplo, o nome, carga horária, certificação, conhecer 
a certificação do curso, quem seria os facilitadores, tem uma ordem de 
apresentação [...] porcentagem de presença e dependendo da abordagem,  
a  de falta também. Então seria por exemplo a carga horária, certificação 
com o público alvo, então o público alvo geralmente é um dos primeiros 
itens com o nome , esse público alvo e certificação como se fosse o último 
passo desse cartão de apresentação do curso [...] sugiro que na ordem que 
você vai seguir a formatação de apresentação na identificação seja como 
um cartão de apresentação dentro da proposta de Educação Permanente.” 
(AVA- F) 

 
“Acredito que você pode pensar, em termos de estrutura, tá? Em um layout 
mais chamativo. Talvez, colocar o quadro mais colorido pra diferenciar um 
pouco das demais propostas educativas e colocar a sua criatividade 
enquanto pesquisadora e criadora do material.” (AVA- B) 
 
“Tenho sugestões com relação  a importar para o público-alvo a quantidade 
de vagas por turma; os recursos de multimídia que estão descritos na 
identificação serem apresentados na metodologia e delinear os objetivos de 
acordo com o referencial pedagógico que é o que vai apontar para as metas 
que se pretende com a proposta e colocar avaliação em cada etapa do 
conteúdo programático.” (AVA- G) 
 
“Com relação a avaliação, acredito que fica interessante colocar ela em dois 
momentos: uma relacionada ao curso oferecido e outra referente a cada 
etapa do processo de ensino e aprendizagem no conteúdo programático.” 
(AVA-B) 

 
 

 De acordo com a PNEPS os projetos apresentados relacionados à EPS em 

serviço devem conter:  
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Estrutura de apresentação de propostas de EPS de acordo com a PNEPS 

Nome de ação educativa; 

Justificativa da Ação com análise de contexto da situação atual e dos problemas 

enfrentados pelos serviços e a proposição de estratégias para o enfrentamento 

dessa situação; 

Objetivo da Ação; 

Público-alvo: Identificação das instituições, das áreas de atenção e da vinculação 

ao SUS dos atores envolvidos; 

Metodologia utilizada 

Duração e cronograma de execução 

Resultados esperados; 

Titulação a ser conferida (se for o caso); 

Planilha de custos e cronograma de execução financeira; 

Dados da instituição executora; 

Dados da instituição beneficiária; 

Responsável pela coordenação do projeto com os respectivos contatos. 

QUADRO 03- Estrutura de apresentação de propostas de EPS de acordo com a 

PNEPS (2009) 

 

 Considera-se que a estrutura adequada dos projetos e propostas 

educacionais viabilizam uma formação intelectual, emocional e corporal do 

pesquisador, que lhe permite criar, planejar e interferir no modelo. Pensa-se na 

importância de um trabalho pedagógico onde os envolvidos reflitam sobre sua ação 

pedagógica e efetivamente elaborem e operacionalizem projetos educacionais com 

a inserção das tecnologias com informação e comunicação dentro da lógica do 

processo educacional, buscando integrá-las à ação pedagógica na comunidade 

envolvida e explicitá-las claramente nas propostas educativas de forma a facilitar a 

compreensão e replicação. (BRITO, 2006). 

 Sobre estruturas e modelos que se voltem para tecnologias educacionais e 

diretrizes pontuais para a formulação de projetos de EPS, há uma escassez de 

estudos que abordem de forma sistemática os modelos educacionais utilizados nas 

atividades de Educação em Saúde. O conhecimento desses modelos se faz 

necessário para que as atividades de Educação em Saúde possam ser estruturadas 
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a fim de alcançar os seus objetivos. (FIGUEIREIDO; RODRIGUES-NETO; LEITE, 

2010). 

De uma forma geral, nos projetos educacionais utiliza-se a abordagem de 

cenário como solução para a proposta educacional em desenvolvimento. 

Primeiramente, descreve-se o contexto de origem, em seguida, detalha-se o 

desenvolvimento do cenário. Por fim, os resultados obtidos com as aplicações do 

cenário são avaliados. (MUNDIM et al., 2002). 

O processo de Educação Permanente se torna mais eficaz quando o projeto e 

o conteúdo de é adaptado à realidade do serviço de saúde onde está sendo 

realizado. Um ponto bastante importante a ser destacado na formulação de 

propostas é a percepção da visão holística que o curso irá proporcionar, assim como 

o posicionamento de todos os elementos do processo. MUNDIM et al., 2002). 

Ou seja, todos os elementos de um projeto educacional proporcionam alguns 

benefícios quando promovem a visualização global do que se pretende executar. 

Apresenta uma visão do projeto, que permite uma vantagem maior para o aluno 

identificar a razão por que ele está aprendendo e seu papel dentro do processo; 

propõe a experiência de um curso próximo ao desenvolvimento real do projeto, o 

que proporciona que as pessoas notem a complexa relação entre os elementos 

envolvidos no processo de desenvolvimento e exercitem tarefas de trabalho em 

grupo propostas; permite um maior avanço no processo de ensino e aprendizagem 

pelos alunos, já que muitos dos conceitos que os alunos aprendem fazendo são de 

aprendizagem significativa e serão mais duradouros do que os conhecimentos 

apresentados em cursos convencionais. MUNDIM et al., 2002). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O estudo permitiu o desenvolvimento de uma proposta de Educação 

Permanente em Saúde para a Consulta de Enfermagem ao paciente com 

Tuberculose na Atenção Primária e a partir da verificação por membros foi possível 

aperfeiçoá-la e visualizá-la como uma estratégia que pode favorecer a Educação 

Permanente dentro do proposto. 

Compreende-se que essa proposta, a partir do dimensionamento tomado, 

poderá, como num processo de educação permanente, atravessar várias 

modificações e adaptações a cada contexto que for replicado. 

 Buscou-se com essa proposta uma estratégia educacional para favorecer a 

expansão de caminhos da implantação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem na Atenção Primária à Saúde.  

A perspectiva inicial de instrumentalizar os enfermeiros da Atenção Primária à 

Saúde na Consulta de Enfermagem organizada e sistematizada ao paciente com 

Tuberculose pode ser ampliada na perspectiva futura de implantar a Sistematização 

da Assistência de Enfermagem em todos os âmbitos de saúde, e de forma que na 

Atenção Primária à Saúde possa ser direcionada para a práxis do enfermeiro em 

sua assistência a todas as demandas de saúde. 

 Identificou-se como limitação do estudo a não aplicabilidade clínica nesse 

momento. Para isso pretende-se e recomenda-se o desenvolvimento de novos 

estudos que assegurem a aplicabilidade prática para análise de resultados. 

  Assim também, para que a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

possa ser refletida e viabilizada em todo o contexto da Atenção Primária à Saúde, 

outras pesquisas que envolvam Educação Permanente na Consulta de Enfermagem 

a outras clientelas possam ser pensadas. 

 Acredita-se que uma proposta educacional seja um produto inovador dentro 

da temática de estudo e que pode viabilizar a ruptura de modelos hegemônicos na 

assistência ao paciente com Tuberculose e sobretudo na prática de Enfermagem, 

favorecendo a incorporação, por parte da Enfermagem, de uma metodologia própria, 

científica, de organização e valorização do trabalho de Enfermagem e 

principalmente promover emancipação e libertação da assistência fragmentada de 

Enfermagem em direção a uma práxis libertadora, pautada em consciência teórica, 

filosófica e que tenha uma lógica de atuação, uma vez que permite a identificação de 
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problemas de saúde e delineamento de planos de cuidados específicos que visem 

maior resolutividade para as necessidades de saúde do paciente. 

 A partir dessa tese levanta-se e da necessidade de ampliação de pesquisas 

de aplicação clínica da proposta de Educação, sugere-se a articulação entre o 

ensino e os serviços para que a ideia possa ser avaliada dentro de um contexto de 

Atenção Primária e replicado para outros serviços até que se torne uma estratégia 

concreta na consolidação da implantação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem na Atenção Primária à Saúde. 
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APÊNDICE A - Ofício de solicitação para autorização de coleta de dados com os enfermeiros das 

unidades de saúde de atenção primária do Município de Parnamirim/RN. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO 
Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 

CEP: 59072-970. Fone/Fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

 
Ofício No. ____/17- PGENF   Natal, RN, ___ de _____ de 2017. 

 

Senhor Secretário de Saúde do Município de Parnamirim, 

 

 Por meio desta solicitamos a anuência da V.Sa. para a realização da pesquisa intitulada 

“Validação de conteúdo de uma proposta de educação permanente para a consulta de 

enfermagem ao paciente com tuberculose na Atenção Primária à Saúde”.  

Este estudo será desenvolvido com os enfermeiros da Atenção Básica em um momento que 

será o Diagnóstico situacional da realidade das consultas de enfermagem ao paciente com 

tuberculose, através de um grupo focal; Em um segundo momento ocorrerá o Desenvolvimento de 

uma proposta de educação permanente sobre o manejo do PE dentro da consulta de enfermagem ao 

paciente com TB, pelo pesquisador. Em uma terceira etapa, pretender-se-á validar esta proposta 

junto a especialistas na área, para que uma vez a proposta seja válida, possa ser desenvolvida no 

âmbito das Secretarias. 

 Salienta-se que nos momentos da pesquisa, os enfermeiros serão previamente contatados a 

fim de assegurar a sua disponibilidade em participar. 

Evidenciamos que a colaboração da Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim neste 

estudo será de grande valia para o desenvolvimento científico em saúde, uma vez que a 

implementação do processo de enfermagem é preconizado pelo Ministério da Saúde para ser 

desenvolvido pelos enfermeiros durante a consulta ao paciente com tuberculose. 

Além disso, conforme apresentado, no momento de realização de grupo focal, solicita-se a 

liberação desses profissionais para a realização dessa etapa, que não será prolongada. 

 Desde já apresentamos nossos agradecimentos e nos colocamos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Encaminhamos em anexo o resumo do projeto para vosso conhecimento. 

 

      Atenciosamente, 

 

____________________________       __________________________________________ 

    Pesquisador Responsável   Coordenador o PPGENF/UFRN 

 

 

 

 

 

 



119 

 

APÊNDICE B- TCLE direcionado aos enfermeiros participantes da pesquisa em Parnamirim  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO  DE DOUTORADO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Validação de conteúdo de uma 

proposta de educação permanente para a consulta de enfermagem ao paciente com 

tuberculose na Atenção Primária à Saúde”. 

Esta pesquisa pretende validar uma proposta de educação permanente para enfermeiros no 

que diz respeito ao conhecimento sobre o Processo de Enfermagem e sua implementação nas 

consultas ao paciente com tuberculose. 

Para isso, solicito a sua participação nessa pesquisa, onde necessitaremos da sua presença 

em um grupo focal para apreensão da sua realidade sobre sua vivência no acompanhamento de 

pessoas com tuberculose. 

Caso você decida participar dessa pesquisa, em qualquer momento da pesquisa você será 

novamente contatado para saber a sua disponibilidade em participar. 

Durante a sua participação, a previsão de riscos e desconfortos é mínima, tendo em vista que 

implicará em riscos mínimos de saúde ou desconforto, e se porventura vierem a ocorrer, os 

pesquisadores responsabilizam-se em procurar a melhoria e ainda, indenizar os danos causados, 

desde que devidamente comprovados.  

Ressalta-se que sua participação nessa pesquisa será de fundamental importância para o 

aprofundamento do conhecimento na enfermagem, assim como no conhecimento dos enfermeiros 

sobre o processo de enfermagem e utilização desse processo nas consultas ao paciente com 

tuberculose, já que é algo instituído pelo Ministério da Saúde. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada de acordo com o problema existente e de 

responsabilidade do pesquisador responsável pela pesquisa. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas entrando em contato com 

o pesquisador responsável. Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, você será indenizado. Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá 
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ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 

3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como se dará a minha 

participação nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“Validação de conteúdo de uma proposta de educação permanente para a consulta de 

enfermagem ao paciente com tuberculose na Atenção Primária à Saúde” e autorizo a divulgação 

das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum 

dado possa me identificar. 

 

 Parnamirim,  _____/______/_____ 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Validação de conteúdo de uma proposta de 

educação permanente para a consulta de enfermagem ao paciente com tuberculose na 

Atenção Primária à Saúde” declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 

desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Parnamirim, ____/____/___ 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE C- Autorização para gravação de voz por parte dos enfermeiros 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, ___________________________ depois de entender os riscos e benefícios que a 

pesquisa intitulada “Validação de conteúdo de uma proposta de educação permanente para a 

consulta de enfermagem ao paciente com tuberculose na Atenção Primária à Saúde” poderá 

trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, 

estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, os 

pesquisadores Déborah Raquel Carvalho de Oliveira e Bertha Cruz Enders a realizar a gravação 

de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima 

citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa 

aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e 

jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante 

minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Déborah Raquel Carvalho de Oliveira e após esse 

período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Parnamirm, __________ de __________ de __________. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ELABORADO EM DUAS VIAS; UMA FICARÁ COM O 

PARTICIPANTE E OUTRA COM O PESQUISADOR RESPONSÁVEL. 
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APÊNDICE D- TCLE direcionado aos membros de verificação do conteúdo da proposta de Educação 

Permanente em Saúde 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Validação de conteúdo de uma 

proposta de educação permanente para a consulta de enfermagem ao paciente com 

tuberculose na Atenção Primária à Saúde”, que tem como pesquisador responsável Déborah 

Raquel Carvalho de Oliveira, sob orientação da Dra. Bertha Cruz Enders. 

Esta pesquisa pretende validar uma proposta de educação permanente para enfermeiros da 

Atenção Básica que diz respeito ao conhecimento sobre o Processo de Enfermagem e sua 

implementação nas consultas ao paciente com tuberculose.  

Para que esta proposta educacional seja aplicada aos enfermeiros selecionados, esta 

proposta, elaborada pelo pesquisador responsável, deverá ser validada quanto ao conteúdo que 

apresenta e para tanto deverá passar pela avaliação de profissionais especialistas em uma ou mais 

das seguintes áreas: Sistematização da Assistência de Enfermagem e/ ou Processo de Enfermagem; 

O processo de trabalho do enfermeiro na Atenção Básica; Enfermagem na atenção ao paciente com 

tuberculose; Educação em saúde/na saúde; Saúde pública/ Saúde coletiva. 

Além disso, o especialista a avaliar o conteúdo desta proposta de educação permanente deve 

ser enfermeiro e doutor. 

Caso você decida participar, você deverá analisar a proposta educacional elaborada, num 

espaço para discussão em grupo, visando a verificação por membros por meio de grupo focal. Você 

receberá também um instrumento a fim de verificar quais itens do programa são relevantes ou 

irrelevantes, onde haverá um espaço para que você faça observações quanto ao conteúdo do 

programa. 

 Salienta-se a sua liberdade em aceitar participar desta pesquisa e que você poderá desistir 

de participar a qualquer momento. 

Durante a sua participação, a previsão de riscos e desconfortos é mínima, tendo em vista que 

implicará em riscos mínimos de saúde ou desconforto, e se porventura vierem a ocorrer, os 

pesquisadores responsabilizam-se em procurar a melhoria e ainda, indenizar os danos causados, 

desde que devidamente comprovados.  

Ressalta-se que sua participação nessa pesquisa será de fundamental importância para o 

aprofundamento do conhecimento na enfermagem, assim como no conhecimento dos enfermeiros 

sobre o processo de enfermagem e utilização consultas ao paciente com tuberculose. 
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Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada de acordo com o problema existente e de 

responsabilidade do pesquisador responsável pela pesquisa. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas entrando em contato com 

o pesquisador responsável. Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, você será indenizado. Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá 

ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 

3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como se dará a minha 

participação nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

Validação de conteúdo de uma proposta de educação permanente para a consulta de 

enfermagem ao paciente com tuberculose na Atenção Primária à Saúde” e autorizo a divulgação 

das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum 

dado possa me identificar. 

 

 Natal, _____/______/_____ 

 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Validação de conteúdo de uma proposta de 

educação permanente para a consulta de enfermagem ao paciente com tuberculose na 

Atenção Primária à Saúde” declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 

desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal,  ____/____/____ 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE E- Autorização para gravação de voz por parte membros de verificação da proposta de 

EPS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 
 

 
Eu, _______________________________ depois de entender os riscos e benefícios 

que a pesquisa intitulada “Validação de conteúdo de uma proposta de educação 
permanente para a consulta de enfermagem ao paciente com tuberculose na Atenção 
Primária à Saúde” poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados 
para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha 
entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores Déborah Raquel Carvalho 
de Oliveira e Bertha Cruz Enders a realizar a gravação de minha entrevista sem custos 
financeiros a nenhuma parte. 

 
Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima 
citados em garantir-me os seguintes direitos: 
 
1. Poderei ler a transcrição de minha gravação; 
2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 
pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 
científicas, congressos e jornais; 
3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 
informações geradas; 
4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 
mediante minha autorização; 
5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 
pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Déborah Raquel Carvalho de Oliveira e após 
esse período, serão destruídos e, 
6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 
solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 
 

Natal, __________ de __________ de __________. 
 
 
 
 

Assinatura do participante da pesquisa 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
 
 
 
ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ELABORADO EM DUAS VIAS; UMA FICARÁ COM O 
PARTICIPANTE E OUTRA COM O PESQUISADOR RESPONSÁVEL. 
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APÊNDICE F- Formulário aberto para registro sobre os itens da Proposta de EPS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO 

 

Discussão em Grupo e Verificação por membros para verificação qualitativa de 

conteúdo  

 

Proposta de de Educação Permanente para a consulta de enfermagem ao paciente 

com Tuberculose na Atenção Primária à Saúde 

 

 

Nome: 

 

Por favor, registre no campo abaixo as suas percepções quanto ao conteúdo itens 

apresentados na proposta elaborada 

Itens Comentários 

1- Identificação  

 

 

 

 

 

 

2- Justificativa  

 

 

 

 

 

 

3- Objetivos  

 

 

 

 

4- Resultados 

esperados 

 

 

 

 

5- Conteúdo  
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. 

 

 

Espaço para outros comentários: 

 

 

 

 

 

 

 

programático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Metodologia  

 

 

 

 

 

 

7- Avaliação  

 

 

 

 

 

 

 

8- Orçamento  
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APÊNDICE G- Roteiro de entrevista a ser utilizado durante os grupo focais 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO 

 

ROTEIRO DE PESQUISA PARA MEDIAÇÃO DO GRUPO FOCAL 

 

Responsável pela coleta de dados: ____________________________ 

Data da coleta de dados: ____/____/_____ 

 

 

1. Caracterização profissional: 

 

1.1 Titulação:  

1.2 Tipo de unidade em que atua:  Unidade de Saúde da Família   Unidade Básica de Saúde   

1.3 Há quanto tempo trabalha na Atenção Básica? _______ 

 

2.Vivências na APS sobre a consulta ao paciente com tuberculose 

2.1 De acordo com sua experiência como ocorre sua consulta ao paciente com Tuberculose? 

2.2 Você acha que as consultas prestadas deixam o paciente totalmente a vontade? 

2.3 Na sua experiência faltaria algo para que a consulta tivesse uma completude maior? 

 
 

3. Conhecimentos sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

3.1 Há quanto tempo você terminou a graduação? ___________________________________ 

3.2 Durante o curso de graduação em enfermagem houve algum módulo ou disciplina que abordasse 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem ou o Processo de Enfermagem nas consultas de 

enfermagem? Se sim, qual? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________ 

3.3 Houve algum momento da sua formação (graduação ou pós) em que as temáticas de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem ou o Processo de Enfermagem nas consultas de 

enfermagem foram abordadas? 

_________________________________________________________________________________ 

 

3.4 Você recebeu algum treinamento sobre Sistematização da Assistência de Enfermagem ou o 

Processo de Enfermagem nas consultas de enfermagem?  Se sim, em que momento? 
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1.5 O que você entende por sobre Sistematização da Assistência de Enfermagem ou o Processo de 

Enfermagem nas consultas de enfermagem? 

______________________________________________________________________________ 

 

3.6 Você conhece as etapas do Processo de Enfermagem? Se sim, quais são elas? 

_________________________________________________________________________________ 

 

3.7 Qual a importância que você atribui ao uso do processo de enfermagem nas consultas de 

enfermagem? 

_________________________________________________________________________________ 

 

3.8 E quanto ao uso do processo de enfermagem nas consultas ao paciente com tuberculose? O que 

você acha? _______________________________________________________________________ 

 

3.9 Quais as dificuldades que você visualiza para que o processo de enfermagem fosse atendido 

dentro da APS? E nas consultas ao paciente com TB? _____________________________________ 

 

4.0 Você acha que um curso de educação permanente favoreceria com que os enfermeiros 

implementassem isso nas suas consultas? ______________________________________________ 

 

4.1 Se Sim, como você visualiza que ocorra esse curso de atualização? 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

APÊNDICE H- Roteiro de entrevista para o grupo de membros de verificação da proposta de EPS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO 

 

ROTEIRO DE PESQUISA PARA MEDIAÇÃO DO GRUPO FOCAL 

 

Promover a reflexão e o diálogo dos membros sobre: 

 

1 Quais foram as suas percepções sobre: 

 

a) Proposta de Educação Permanente e fundamentação pedagógica; 

b) Itens contidos na Proposta de EPS; 

c) Aspectos estéticos e metodológicos da Proposta de EPS. 
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APÊNDICE I- Proposta inicial de EPS  

 

 

 

 

 

 

 

Educação Permanente em Saúde 

Curso de Capacitação para a Consulta de Enfermagem ao paciente com 

Tuberculose na Atenção Primária à Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA A 

CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE 

COM TUBERCULOSE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

À SAÚDE 

 

 

 

 

 

NATAL, 2018 
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APRESENTAÇÃO 

 

 O presente curso é resultante de sucessivas investigações acerca das 

consultas de Enfermagem ao paciente com Tuberculose (TB) na Atenção Primária à 

Saúde (APS), entre pesquisa de mestrado e de doutorado, realizadas, 

consecutivamente nos Municípios de Natal e Parnamirim, ambos localizados no 

estado do Rio Grande do Norte. 

 Estas pesquisas foram desenvolvidas em parceria entre a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, através do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem, do Centro de Ciências da Saúde, e as secretarias municipais dos 

referidos municípios. 

 Os estudos nos dois Municípios, que problematizaram a necessidade de 

sistematização da prática das consultas de enfermagem ao paciente com 

Tuberculose, apontaram para a necessidade de, através da Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS), desenvolver um curso de capacitação 

que favoreça o aperfeiçoamento e transformação crítica e reflexiva da prática nas 

consultas de Enfermagem, de forma a fortalecer o empoderamento quanto ao uso 

do Processo de Enfermagem aos profissionais da APS. 

 As necessidades que apontaram para a necessidade de capacitação e 

educação para o trabalho foram advindas de enfermeiros, atores dos estudos 

realizados nos dois municípios. 

 Este trabalho teve como eixo orientador a resolução 358/2009 do Conselho 

Federal de Enfermagem, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, 

públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e o 

Protocolo de Enfermagem do Ministério da Saúde para o Tratamento Diretamente 

Observado da Tuberculose na Atenção Básica (BRASIL, 2011), que institui a 

consulta sistematizada de Enfermagem na atenção a esse paciente. 

 O conteúdo apresentado na ementa deste curso de capacitação, embasado 

nos princípios da Política de Educação Permanente, foi construído nos resultados 

das pesquisas e dos documentos normativos supracitados e validado por um Grupo 

de Membros Expertises na área. 

 Assim, esse plano visa contribuir para o fortalecimento da Política de 

Educação Permanente em Saúde, para a transformação de práticas na Atenção 
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Primária à Saúde, especialmente no que diz respeito ao impulsionamento dos 

enfermeiros em trabalharem com uma metodologia de sistematização própria que 

favoreça a ampliação da qualidade da assistência e que possa ser ferramenta 

essencial no alcance de metas previstas no Plano de Controle da Tuberculose. 
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PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

Curso de capacitação para as consultas de enfermagem ao paciente com 

Tuberculose na Atenção Primária à Saúde 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Área técnica: Enfermagem/ Vigilância em Saúde 

Programa: Ministério da Saúde- Departamento de Gestão da Educação na Saúde- 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) 

Nome: Curso de capacitação para as consultas de enfermagem ao paciente com 

Tuberculose na Atenção Primária à Saúde. 

Carga horária: 20 horas/ aula. 

Certificação: Os certificados serão emitidos pela instituição proponente do curso 

com carga horária especificada. 

Público-alvo: Enfermeiros das secretarias estaduais/municipais de saúde que 

desempenhem atividades na APS. 

Turmas: As turmas serão realizadas com um quantitativo de 20 enfermeiros por 

curso para facilitar as estratégias de ensino e aprendizagem. 

Local: Cada instituição deverá assegurar o espaço adequado para a realização do 

curso, com recursos de multimídia que deverão ser utilizados nos encontros. 

Facilitadores: Os facilitadores deverão ser profissionais com experiência de 

ensino/pesquisa/assistência/gestão dentro de cada atividade prevista no conteúdo 

programático. 

Modalidade: Presencial. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 O curso nasceu de sucessivas pesquisas e reflexões acerca do desafio da 

enfermagem brasileira em incorporar uma sistematização na prática de suas 

consultas no contexto da Atenção Primária à Saúde.  

Além desses estudos, que trouxeram levantamentos de diagnósticos 

situacionais e estranhamento da realidade, conforme conceitua Paulo Freire, existe 

a necessidade de estabelecer maior conformidade com as normatizações que 

preveem a consulta sistematizada de enfermagem, quer a resolução do Conselho 

Federal de Enfermagem 358/2009, que dispõe a sua implementação em todos os 

cenários de assistência, quer o protocolo de enfermagem do Ministério da Saúde 

para o Tratamento Diretamente Observado da Tuberculose (BRASIL, 2011) que 

institui a consulta de enfermagem sistematizada nas etapas do Processo de 

Enfermagem. 

Ofertar esse curso se justifica principalmente porque um dos maiores desafios 

em sistematizar a prática de enfermagem na APS ao paciente com Tuberculose está 

no déficit de apropriação de significados e a forma de como operacionalizar esta 

sistematização, seja em conceitos básicos, relações no pensamento reflexivo, 

raciocínio crítico e julgamento clínico diante das necessidades integrais do paciente 

e da família, seja no manuseio de taxonomias específicas para os Diagnósticos, 

Resultados e Intervenções  de Enfermagem (Nanda I- North American Nursing 

Diagnosis Association; Nursing Outcomes Classification- NOC; Nursing Interventions 

Classification- NIC, consecutivamente). 

Compreende-se que a qualificação dos profissionais pode promover o 

aperfeiçoamento da prática, a melhoria da qualidade da assistência, o fortalecimento 

da enfermagem que se prepara para exercer suas ações fundamentada em aporte 

metodológico, teórico e científico, o exercício de tecnologias favoráveis ao 

fortalecimento do princípio de integralidade e ao alcance de metas propostas para o 

Controle da Tuberculose em nível nacional, pelo Ministério da Saúde (MS), e 

Internacional, pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Organização das 

Nações Unidas (ONU), órgãos que preveem a erradicação da TB e o 

aperfeiçoamento do pessoal de saúde para consolidar a Atenção Primária à Saúde. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 Promover um processo de capacitação com base na Política de Educação 

Permanente em Saúde, para qualificar enfermeiros no redirecionamento e 

atualização de prática na consulta ao paciente com tuberculose na Atenção Primária 

à Saúde. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Retomar conceitos sobre os aspectos físicos, patológicos e psicossociais da 

Tuberculose; 

• Resgatar e atualizar conceitos sobre Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e o Processo de Enfermagem; 

• Facilitar a compreensão e o manuseio das taxonomias de Enfermagem; 

• Facilitar o processo de visualização e relação de trabalhar com uma prática 

sistematizada nas consultas ao paciente com TB de forma que o paciente 

seja visto na sua integralidade e cuidado a partir de todas as dimensões dos 

problemas de enfermagem identificados; 

• Mediar o processo de reflexão de sua prática com os pacientes com TB a fim 

de promover estratégias de pensamento crítico sobre como operacionalizar 

as consultas sistematizadas com base nos problemas de enfermagem 

encontrados nos casos de TB, buscando o redirecionamento de suas ações. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS  

 Ao final do curso, espera-se promover uma sensibilização dos profissionais 

para uma prática que promova emancipação no seu fazer, com tomada de decisões 

baseadas em reflexões, pensamento científico e raciocínio clínico oriundo nos 

problemas identificados em todos os contextos em que o paciente com Tuberculose 

está inserido, seja biológico, físico, psicossocial e/ou familiar. 
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5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

DIAS ATIVIDADES HORÁRIOS 

01 - Breve retomada sobre conceitos relacionados ao 

adoecimento por TB; 

- Intervalo 

- Discussão de casos clínicos sobre Tuberculose 

enfatizando os contextos biológico, físico e psicossociais 

do paciente e da família; 

- Abertura para exposição de casos especiais dentro da 

vivência dos profissionais do grupo. 

- Finalização. 

07h30min 

 

08h40min 

 

09h 

 

10h30min 

 

11h30min 

02 - Exposição e diálogo sobre SAE e PE; 

- Intervalo; 

- Divisão da turma em quatro grupos para leitura de texto; 

- Discussão entre os grupos sobre os textos lidos (com 

mediação do facilitador); 

- Finalização. 

07h30min 

08h40min 

09h 

09h40min 

 

11h30 

03 - Introdução às taxonomias (NANDA, NOC, NIC) - 

Contextualização; 

- Intervalo; 

- Divisão da turma em cinco grupos para manuseio das 

taxonomias (com mediação do facilitador entre os grupos); 

- Exercícios de busca nas taxonomias (diagnósticos, 

metas/resultados e intervenções); 

- Finalização. 

07h30min 

 

08h40min 

 

09h 

 

10h 

 

11h30min 

04 - Caso clínico 01- Exposição pelo facilitador da consulta 

sistematizada (Coleta de dados, diagnósticos de 

enfermagem, planejamento, implementação, avaliação); 

- Intervalo; 

- Caso clínico 02- Divisão da turma em cinco grupos para 

a resolução do caso tendo como base uma consulta 

07h30min 

 

08h20min 

08h40min 
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sistematizada (mediação do facilitador entre os grupos); 

- Finalização. 

 

11h30min 

05 Resolução de casos clínicos nas diferentes fases do 

tratamento do paciente com Tuberculose: 

(Divisão da turma em cinco grupos para resolução dos 

casos- com mediação do facilitador) 

- Caso 01: Primeira consulta na unidade de saúde; 

- Caso 02: Visita domiciliar; 

- Intervalo; 

- Caso 03: Consultas subsequentes ao primeiro mês de 

tratamento; 

- Caso 04: finalização do esquema farmacológico- alta? 

- Finalização e Avaliação (com instrumento e de forma 

verbalizada) 

 

 

 

 

07h30min 

08h30min 

09h30min 

09h45min 

 

10h50min 

11h30min 
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6. METODOLOGIA 

 Espera-se que a metodologia de ensino valorize e estimule o processo de 

reflexão crítica nos profissionais. Para isso, como a educação permanente no 

serviço se converte em uma ferramenta dinamizadora da transformação institucional, 

facilitando a compreensão, a valoração e a apropriação do modelo de atenção 

propostos, é preciso que haja um processo de ensino com base em problemas onde 

os profissionais sejam atores da “resolução” desses problemas, e o mediador (ou 

professor) seja apenas um facilitador. 

 É isso que está proposto no conteúdo programático, onde cada aluno será 

conduzido à reflexão com base na exposição de problemas. Eles serão os sujeitos 

ativos nesse processo. 
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7. AVALIAÇÃO 

 A avaliação ocorrerá a partir da entrega de um formulário onde registrarão de 

forma objetiva e subjetiva suas percepções sobre o curso. Além disso, haverá a 

oportunidade para que os profissionais verbalizem sua avaliação. Isso se torna 

importante para que esse curso esteja dentro de um processo de Educação 

Permanente, uma vez que a avaliação do das capacitações tem como função 

primordial a busca de aperfeiçoamento e a melhoria das ações, apoiando as 

decisões durante o processo e reorientando as iniciativas de ensino e 

aprendizagem.  

A avaliação de resultados tem importância na análise dos sucessos 

alcançados e dos limites; tem alto valor no terreno político e, por sua vez, facilita a 

construção de apoios e o desenvolvimento de políticas de recursos humanos. 

A avaliação permitirá também o fortalecimento da iniciativa, na medida em 

que se fortifica como campo especializado. As experiências e os projetos deverão 

ser avaliados; seus processos e resultados difundidos e publicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

Modelo da Avaliação 

AVALIAÇÃO 

CURSO: CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM TUBERCULOSE 

NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Suas opiniões e sugestões são importantes para orientar o planejamento dos 

próximos cursos. 

Avaliação:          

1= insatisfatório 2=regular 3= satisfatório  

 

 
Itens relativos ao Curso 

 

 
1 

 
2 

 
3 

Adequação dos Conteúdos    

Material Didático Utilizado    

Aplicabilidade dos assuntos abordados nas suas atividades     

Carga Horária    

Local da Reunião    

Classifique a troca de conhecimentos/experiências proporcionada através 
das aulas 

   

Classifique como o curso correspondeu às suas expectativas    

Cumprimento do programa    

Utilização de Recursos Didáticos    

Pontualidade    

 

Críticas e Sugestões: 
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8. PREVISÃO DE ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DO CURSO 

 Cada instituição disposta a oferecer o curso e inseri-lo dentro de seu núcleo 

de educação permanente deverá ter ciência que para o êxito das ações deverá estar 

previsto, dentro de um orçamento, recurso financeiro para:  

- Aquisição de no mínimo cinco exemplares de cada taxonomia (NANDA, NOC e 

NIC);  

- Disponibilização de coffee-break para os profissionais em formação; 

- Custeio de recursos humanos que sejam necessários para facilitarem os 

encontros; 

- Custeio de impressões e foto cópias de textos e/ou outros materiais necessários; 

- Material para certificação. 
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APÊNDICE J- Proposta de EPS final, após verificação do conteúdo por membros  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFEMAGEM 

 

 

Educação Permanente em Saúde 

 Educação Permanente em Saúde para a Consulta de Enfermagem ao paciente com 

Tuberculose na Atenção Primária à Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA A 

CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE 

COM TUBERCULOSE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

À SAÚDE 

 

 

 

 

 

NATAL, 2018 
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APRESENTAÇÃO  

 

 A presente proposta de Educação Permanente em Saúde (EPS) é resultante 

de sucessivas investigações acerca das Consultas de Enfermagem (CE) ao paciente 

com Tuberculose (TB) na Atenção Primária à Saúde (APS), entre pesquisa de 

mestrado e de doutorado, realizadas, consecutivamente nos Municípios de Natal e 

Parnamirim, ambos localizados no estado do Rio Grande do Norte. 

 Estas pesquisas foram desenvolvidas em parceria entre a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, através do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem, do Centro de Ciências da Saúde, e as secretarias municipais dos 

referidos municípios. 

 Os estudos nos dois Municípios, que problematizaram a necessidade de 

implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem nas Consultas de 

Enfermagem ao paciente com Tuberculose (TB), apontaram para a necessidade de 

desenvolvimento, através da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS), de uma tecnologia educacional que favoreça a transformação crítica e 

reflexiva pensando numa lógica de práxis nas Consultas de Enfermagem, de forma a 

fortalecer o empoderamento quanto ao uso da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) pelos profissionais da Atenção Primária à Saúde 

 Este trabalho teve como eixo orientador a resolução 358/2009 do Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN), que dispõe sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem e a implementação da Consulta de Enfermagem em 

ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 

Enfermagem, e o Protocolo de Enfermagem do Ministério da Saúde para o 

Tratamento Diretamente Observado (TDO da Tuberculose na Atenção Básica 

(BRASIL, 2011), que institui a Consulta de Enfermagem na atenção a esse paciente. 

 O conteúdo apresentado nesse projeto educacional foi embasado nos 

documentos normativos supracitados e em pesquisas que apontam para a 

fragmentação da Assistência de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde tendo 

como eixo central de organização os princípios da Política de Educação 

Permanente. Foi avaliado em seu conteúdo por um conjunto de membros 

especialistas nas áreas de concentração propostas. 

 Assim, esse plano visa contribuir, através da Política de Educação 

Permanente em Saúde, para a transformação de práticas na Atenção Primária à 
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Saúde, especialmente no que diz respeito ao impulsionamento dos enfermeiros em 

utilizarem a Consulta de Enfermagem integralizada ao paciente com Tuberculose e 

favorecer a ampliação da qualidade da assistência e que possa ser ferramenta 

essencial no alcance de metas previstas no Plano Nacional de Controle da 

Tuberculose do Ministério da Saúde. 
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EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA AS CONSULTAS DE 

ENFERMAGEM AO PACIENTE COM TUBERCULOSE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

À SAÚDE 

 

1 IDENTIFICAÇÃO 

 

Área técnica: Enfermagem/ Vigilância em Saúde 

Programa: Ministério da Saúde- Departamento de Gestão da Educação na Saúde- 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) 

Nome: Educação Permanente em Saúde para as Consultas de Enfermagem ao 

paciente com Tuberculose na Atenção Primária à Saúde. 

Carga horária: 40 horas/ aula. 

Certificação: Os certificados serão emitidos pela instituição executora do curso com 

a carga horária especificada. 

Público-alvo: Enfermeiros das secretarias estaduais/municipais de saúde que 

desempenhem atividades na Atenção Primária à Saúde. 

Vagas por turmas: As turmas serão realizadas com um quantitativo de 20 

enfermeiros por curso para facilitar as estratégias de ensino e aprendizagem. 

Local: Cada instituição executora deverá assegurar o espaço adequado para a 

realização do curso. 

Facilitadores: Os facilitadores deverão ser profissionais com experiência de 

ensino/pesquisa/assistência/gestão dentro de cada atividade prevista no conteúdo 

programático programados de acordo com cada instituição executora. 

Modalidade: Presencial. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 O curso nasceu de sucessivas pesquisas e reflexões acerca do desafio da 

enfermagem brasileira em incorporar a SAE no contexto da Atenção Primária à 

Saúde.  

Além desses estudos, que trouxeram levantamentos de diagnósticos 

situacionais e estranhamento da realidade, conforme conceitua Paulo Freire, existe 

a necessidade de estabelecer maior conformidade com as normatizações que 

preveem a consulta sistematizada de enfermagem, quer a resolução do Conselho 

Federal de Enfermagem 358/2009, que dispõe a sua implementação em todos os 

cenários de assistência, quer o protocolo de enfermagem do Ministério da Saúde 

para o Tratamento Diretamente Observado da Tuberculose (BRASIL, 2011) que 

institui a consulta de enfermagem sistematizada nas etapas do Processo de 

Enfermagem. 

Ofertar esse curso se justifica principalmente pela necessidade teórica e 

prática de implantação da SAE na APS. Relaciona-se com a Consulta de 

Enfermagem ao paciente com Tuberculose porque um dos maiores desafios 

Controle da Tuberculose na APS constitui o abandono do tratamento e continuidade 

da cadeia de transmissão da doença.  

Acredita-se que a Consulta de Enfermagem ao paciente com Tuberculose 

constitui uma forte estratégia para promover o cuidado integral a esse paciente e a 

partir disso poder interferir de forma positiva na adesão ao tratamento. 

Além disso, a literatura indica um déficit de conhecimentos, de apropriação de 

significados e na forma de como operacionalizar a SAE na APS, seja em conceitos 

básicos, relações no pensamento reflexivo, raciocínio crítico e julgamento clínico 

diante das necessidades integrais do paciente com Tuberculose. 

Compreende-se que a qualificação dos profissionais pode promover o 

aperfeiçoamento da práxis, a melhoria da qualidade da assistência, o fortalecimento 

da enfermagem que se prepara para exercer suas ações fundamentada em aporte 

metodológico, teórico e científico, o exercício de tecnologias favoráveis ao 

fortalecimento do princípio de integralidade e ao alcance de metas propostas para o 

Controle da Tuberculose em nível nacional, pelo Ministério da Saúde (MS), e 

Internacional, pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Organização das 
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Nações Unidas (ONU), órgãos que preveem a erradicação da TB e o 

aperfeiçoamento do pessoal de saúde para consolidar a Atenção Primária à Saúde. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Promover Educação Permanente em Saúde e qualificar enfermeiros no 

redirecionamento da práxis na consulta ao paciente com tuberculose na Atenção 

Primária à Saúde. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Problematizar a realidade da Consulta de Enfermagem ao paciente com 

Tuberculose na APS 

• Identificar pontos-chave dos problemas da realidade refletida 

• Realizar Teorizações e processos analíticos a partir da Problematização 

• Identificar hipóteses de solução para os problemas encontrados relacionados 

a SAE e a Consulta de Enfermagem ao paciente com Tuberculose 

• Aplicar os conhecimentos construídos à realidade de cada profissional. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS  

 

 Ao final do curso, espera-se promover uma sensibilização dos profissionais 

para uma práxis que promova transformação, libertação  e emancipação no seu 

fazer, com a inclinação para a realização da Consulta de Enfermagem na Atenção 

Primária à Saúde, com tomada de decisões baseadas em reflexões, pensamento 

científico e raciocínio clínico oriundo nos problemas identificados em todos os 

contextos em que o paciente com Tuberculose está inserido, seja biológico, físico, 

psicossocial e/ou familiar. 
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5 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

DIAS ATIVIDADES FUNÇÕES DO MEDIADOR/ 

GRUPO 

HORÁRIOS AVALIAÇÃO/ 

 

 

 

 

01 

 

Problematização da 

realidade por casos 

clínicos de pacientes com 

TB  surgidos da vivência 

dos enfermeiros. 

Mediador: Dividir os 

profissionais em quatro 

grupos/ mediar os 

grupos/Disponibilizar material 

para leitura para o próximo 

encontro 

 

Grupos: Identificar a realidade 

a partir da formulação de 

casos clínicos  

 

 

 

 

07h30min às 

11h30min 

- Avaliação contínua 

 

 

02 

 

Momento não presencial 

destinado a leitura, pelo 

grupo, do material 

disponibilizado no dia 01. 

 

Grupos: Realizar a leitura do 

material disponibilizado 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

03 

 

-Delimitação dos pontos-

chave observados nos 

casos clínicos; 

-Releitura de material 

previamente disponibilizado 

e discussão nos grupos 

formados. 

 

Mediador: Organizar os 

grupos em círculos/ Mediar a 

discussão dos pontos-chave e 

dos textos 

 

Grupo: Identificar, a partir dos 

casos clínicos os pontos que 

precisam ser construídos num 

processo de ensino e 

aprendizagem e temas 

relacionados com base em 

suas experiências prévias. 

 

 

 

 

 

07h30min às 

11h30min 

- Avaliação contínua 

 

 

04 

Teorização a partir dos 

casos clínicos: 

-Exposição dialogada sobre 

os principais pontos 

referentes a SAE, CE, 

Mediador: Organizar os 

grupos em círculos/ Facilitar a 

exposição dialogada/ 

Promover materiais didáticos 

para facilitar o processo de 

 

 

07h30min às 

11h30min 

- Avaliação contínua 
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atenção integral ao 

paciente com TB (inclusos 

nos materiais previamente 

disponibilizados). 

interação 

 

Grupo: Agir ativamente dentro 

do processo de ensino e 

aprendizagem feito por 

diálogo, incentivando as 

discussões e analisando 

materiais didáticos 

disponibilizados neste dia 

 

 

05 

 

 

Hipóteses para possíveis 

soluções: 

Novas reflexões sobre as 

Consultas de Enfermagem 

diante dos casos clínicos 

apresentados no dia 1. 

 

Mediador: Mediar a discussão 

da resolução de problemas 

dos casos clínicos 

desenvolvidos no dia 1 

Grupo: Buscar possíveis 

resoluções, novas reflexões 

sobre a Consulta de 

Enfermagem para os casos 

clínicos 

 

07h30min às 

11h30min 

- Avaliação contínua 

06 Momento não presencial de 

aplicação à realidade para 

reorientação da prática, nas 

unidades de saúde, a 

consulta de enfermagem ao 

paciente com TB diante de 

toda construção de 

conhecimentos até o 

momento. 

Mediadores envolvidos no 

processo educativo: 

dividirem-se 

responsabilizarem-se por 

acompanhar os profissionais 

para mediar o processo de 

novas reorientações na CE ao 

paciente com TB  

 

Grupos: Terem agendado 

previamente consultas de 

enfermagem a algum ou mais 

de um paciente com TB (a 

depender da demanda de 

cada unidade) 

  

 

 

07 

 

Aplicação à realidade: 

-  Discussões sobre a etapa 

Mediador: Mediar as 

discussões referentes a etapa 

anterior 

07h30min às 

11h30min 

 

 

- Avaliação contínua 

- AVALIAÇÃO DO 

CURSO 
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anterior; 

- Apresentação de 

dificuldades pelos 

profissionais; 

- Novas discussões em 

cima das possíveis 

dificuldades apresentadas. 

Grupo: Discutir a etapa 

anterior no que diz respeito a 

aplicação de um novo olhar 

sobre o desenvolvimento da 

Consulta de Enfermagem ao 

paciente com TB; apresentar 

as dificuldades. 
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6. METODOLOGIA 

 

 O curso de EPS será baseado no Método de Problematização (MICCAS; 

BATISTA, 2014; CECCIM, 2005; BORDENAVE; PEREIRA, 2004; FREIRE, 1996) e 

considerará em suas etapas de desenvolvimento as proposições do Arco de 

Maguerez. 

Espera-se que a metodologia de ensino e aprendizagem valorize e estimule o 

processo de reflexão crítica nos profissionais; seja ferramenta dinamizadora da 

transformação de práticas assistenciais, facilitando a compreensão, a valoração e a 

apropriação do modelo de atenção propostos. 

 O método de Problematização apresenta-se oportuno uma vez que possibilita 

que os profissionais sejam atores da “resolução” dos problemas de suas realidades, 

e o mediador (ou professor) seja apenas um facilitador. 

 É isso que está proposto no conteúdo programático, onde cada aluno será 

conduzido à reflexão com base na exposição de problemas. Eles serão os sujeitos 

ativos nesse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

7. AVALIAÇÃO 

  

A avaliação ocorrerá de forma contínua no processo de ensino e 

aprendizagem. Como forma de seguir as diretrizes de avaliação da EPS será 

também realizada uma avaliação ao final de cada curso, com a entrega de um 

formulário onde registrarão de forma objetiva e subjetiva suas percepções sobre o 

curso. Além disso, haverá a oportunidade para que os profissionais verbalizem sua 

avaliação.  

Isso se torna importante para que esse curso esteja dentro de um processo 

de Educação Permanente, uma vez que a avaliação tem como função primordial a 

busca de aperfeiçoamento e a melhoria das ações, apoiando as decisões durante o 

processo e reorientando as iniciativas de ensino e aprendizagem.  

A avaliação de resultados tem importância na análise dos sucessos 

alcançados e dos limites; tem alto valor no terreno político e, por sua vez, facilita a 

construção de apoios e o desenvolvimento de políticas de recursos humanos. 

A avaliação permitirá também o fortalecimento da iniciativa, na medida em 

que se fortifica como campo especializado. As experiências e os projetos deverão 

ser avaliados; seus processos e resultados difundidos e publicados. 
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8. PREVISÃO DE ORÇAMENTO  

 

 Cada instituição disposta a oferecer o curso e inseri-lo dentro de seu núcleo 

de educação permanente deverá ter ciência que para o êxito das ações deverá estar 

previsto, dentro de um orçamento, recurso financeiro para o desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem. Neste momento não serão apontados custos 

efetivos pois acredita-se que haverá variações em cada contexto aplicado.  
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ANEXO A- Diretrizes do Ministério da Saúde Brasileiro para a consulta de enfermagem ao paciente 

com tuberculose na atenção primária à saúde, contidas no Protocolo de enfermagem para o 

Tratamento Diretamente Observado na Atenção Básica, 2011. (Páginas 85 à 87). 
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Anexo B- Instrumento sugerido pelo Ministério da Saúde Brasileiro para a coleta de dados na 

consulta de enfermagem ao paciente com tuberculose na atenção primária à saúde, contidas no 

Protocolo de enfermagem para o Tratamento Diretamente Observado na Atenção Básica, 2011. 
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Anexo C- Instrumento sugerido pelo Ministério da Saúde Brasileiro para a identificação de 

diagnósticos de enfermagem e planejamento na consulta de enfermagem ao paciente com 

tuberculose na atenção primária à saúde, contidas no Protocolo de enfermagem para o Tratamento 

Diretamente Observado na Atenção Básica, 2011. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

Anexo D- Instrumento sugerido pelo Ministério da Saúde Brasileiro para a avaliação de enfermagem 

na consulta ao paciente com tuberculose na atenção primária à saúde, contidas no Protocolo de 

enfermagem para o Tratamento Diretamente Observado na Atenção Básica, 2011. 
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ANEXO E- Parecer consubstanciado de aprovação do CEP/UFRN- Projeto de Doutorado 
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