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RESUMO 

 

A Estratégia Saúde da Família deve ter seu serviço humanizado, acolhedor, 
acessível ao usuário. Os profissionais de saúde estão em constante contato com 
as mudanças ocorridas no mundo moderno, onde novas pesquisas e estudos 
tornam-se ferramentas para a Gestão e a Atenção Básica usar à Política Nacional 
de Educação Permanente em Saúde para melhorar o conhecimento sobre 
patologias, fortalecendo as Representações Sociais. O presente estudo; teve 
como objetivo, analisar a Percepção dos Profissionais da Equipe de Saúde da 
Família do bairro Malhada da Areia e do bairro João XXIII no município de 
Juazeiro - BA sobre atividades de Educação Permanente em Saúde. Trata-se de 
uma pesquisa quanti-qualitativa, com abordagem metodológica das 
Representações Sociais que é o conjunto de explicações, crenças e ideias que 
nos permitem evocar um dado acontecimento, pessoa ou objeto. Utilizou-se o 
programa de computador Word e Excel para tabular dados e o software 
IRAMUTEQ. Tendo considerado as dimensões estruturais, organizacionais, 
processo de trabalho e gestão, como fatores determinantes na obtenção de 
resultados que apontou novos caminhos para futuros estudos. Portanto, conclui 
que a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, ainda é pouco 
praticada nas rotinas de trabalho das UBS do estudo, os profissionais envolvidos 
no estudo poucos participam de atividades e é muito restrita a realização de 
educação permanente dentro da unidade de saúde. 

 

 

Palavras - chave: SUS, Atenção Primária, Atenção Básica, Promoção da Saúde, 

Direito Social. 



 

 
ABSTRACT 

 

 
 

The Family Health Strategy should have its service humanized, welcoming, 
accessible to the user. Health professionals are in constant contact with changes in 
the modern world, where new research and studies become tools for Management 
and Basic Attention to use the National Policy on Permanent Health Education to 
improve knowledge about pathologies, strengthening the Social Representations. 
The present study; had the objective of analyzing the Perception of the Professionals 
of the Family Health Team in the Malhada da Areia neighborhood and the 
neighborhood of João XXIII in the city of Juazeiro - BA on activities of Permanent 
Education in Health. It is a quantitative-qualitative research, with methodological 
approach of the Social Representations that is the set of explanations, beliefs and 
ideas that allow us to evoke a given event, person or object. We used the Word and 
Excel computer program to tabulate data and IRAMUTEQ software. Having 
considered the structural, organizational, work process and management 
dimensions, as determining factors in obtaining results that pointed out new paths for 
future studies. Therefore, it concludes that the National Policy of Permanent 
Education in Health, is still little practiced in the work routines of the UBS of the 
study, the professionals involved in the study few participate in activities and it is very 
restricted to carry out permanent education within the health unit. 
 
 
 
 

Key - words: SUS, Primary Care, Primary Care, Health Promotion, Social Law. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

A saúde pública no Brasil sempre foi precária e insuficiente para atender as 

necessidades dos indivíduos. Passou a ser direito universal a todos os cidadãos 

após a Constituição Federal de 1988, tendo sido construída uma nova organização 

político-administrativa de sua gestão, com a criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), passando este a ser responsável por fornecer assistência integral a quem 

necessitar de atendimento e cuidado na saúde (BRASIL,1988). 

Para Vieira (2015), o SUS tem a obrigação de acabar com a prática 

assistencialista, de fazer saúde tendo como resultado final a redução do risco de 

doença. Em 1994, o Ministério da Saúde criou o Programa Saúde da Família (PSF), 

para tentar substituir o antigo modelo curativo hospitalar, por um modelo preventivo 

de atendimento. Os profissionais de saúde passaram a trabalhar em equipes 

multiprofissionais nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), ampliando a oferta dos 

serviços com atendimento domiciliar. 

A Atenção Primária à Saúde (APS), passou a se desenvolver de forma 

integral criando vínculos de afetividade entre profissionais e usuários. Esse modelo 

de promoção da saúde onde a família é o núcleo central de monitoramento, também 

permitiu a introdução de profissões de várias áreas dentro do sistema de saúde. 

Segundo Barreiro (2008), essa modalidade de cuidar do usuário mais próximo de 

sua casa, vem permitindo ao profissional de saúde adquirir experiências que podem 

contribuir na construção de redes sociais de autoajuda, promovendo qualidade no 

diálogo sobre determinantes em saúde, novos valores de promoção da vida, 

agregando valores familiares e comunitários, transformando sujeito em cidadão, 

dotado de direitos sociais. 

A exigência por um sistema de saúde mais humanizado vem desde 1948, 

quando a Organização Mundial de Saúde (OMS), a definiu como não apenas a 

ausência de doença ou enfermidade, mas também a presença de bem-estar físico, 

mental e social. Em 1978, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS),  ampliou 

esse conceito e lançou a Educação Permanente em Saúde (EPS), como um processo 

dinâmico de ensino e aprendizagem, ativo e contínuo, que pode capacitar pessoas e 

grupos de profissionais para desenvolver seu trabalho conjunto com os usuários. 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) no Brasil, 

foi criada pelo Ministério da Saúde através da Portaria nº 198 de 13 de fevereiro de 
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2004, e reafirmada pela Portaria nº 1996 de 20 de agosto de 2007. Faz referência ao 

mundo do trabalho em saúde, tendo o objetivo de fortalecer o conhecimento dos 

profissionais de saúde acerca do seu processo de trabalho com importante 

valorização no método de aprender e ensinar dentro da própria equipe de trabalho 

(DOS SANTOS, 2011). 

Através desta política, espera-se que novos métodos de Promoção da Saúde 

possam constituir novas alternativas complementares que venham ajudar a eliminar 

antigos modelos tradicionais de ensinar e apreender, utilizando diversos campos do 

conhecimento científico e estratégias metodológicas nas atividades que podem ser 

em forma de treinamento, curso, palestra, oficina entre outras práticas que agregue 

valor de qualidade de vida, empoderamento e justiça social (DA CUNHA, 2014). 

A aproximação dos profissionais de saúde com os usuários através do SUS 

tem impacto direto na construção das Representações Sociais, sendo essa a 

abordagem metodológica do estudo. Segundo Moscovici (2012), as Representações 

Sociais constituem-se em ferramenta que podem elencar novos atores sociais, 

empoderando os sujeitos na luta por melhoria no acesso ao sistema, encorajando-os 

no combate às desigualdades sociais e a fortalecer o desenvolvimento pessoal como 

cidadão de direito. 

O estudo objetiva desvendar o processo de trabalho, ações e atividades do 

Núcleo de Educação Permanente em Saúde e a Percepção dos Profissionais de 

Saúde sobre a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Foi realizado 

em duas Unidades Básicas de Saúda (UBS) da cidade de Juazeiro – BA, localizadas 

nos bairro Malhada da Areia e bairro João XXIII. Visou compreender qual a 

contribuição que a PNEPS pode dar na valorização do processo de trabalho dos 

profissionais, estímulo e reflexão sobre a qualidade do atendimento ao público, 

melhoria na convivência coletiva, organização dos serviços, planejamento e 

avaliações técnicas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 O DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE ALINHADAS 
À ECONOMIA MUNDIAL 
 

Nessa revisão foram explorados conceitos da área de saúde importantes para 

o desenvolvimento da pesquisa, fazendo uma analogia ao desenvolvimento das 

políticas sociais do pós-guerra e as doutrinas keynesiana/fordista, que impactaram 

mudanças no sistema de saúde, impulsionaram transformações societárias no 

mundo do trabalho e nas pesquisas cientificas, com o aparecimento de novos 

modelos de formação educacional. De 1945 ao final da década de 1970, os países 

considerados desenvolvidos conviveram com o estado de bem-estar-social ou 

welfare-state, que garantiu padrões mínimos de assistência social, coordenado pelo 

estado intervencionista (POLANYI, 2013). 

O estado de bem estar se relaciona ao processo de industrialização e, as 

sequelas geradas pelas desigualdades sociais, tensões e ameaças entre classes, 

gerando desconforto para os operários e os sindicatos. Tornou-se um estado com 

caráter público, garantindo serviços assistenciais que promovera a qualidade de vida 

e os direitos civis e políticos dos indivíduos. Conforme Koven et al., (2013), a base 

teórica do welfare-state era o estado garantindo saúde, educação e seguros; 

responsabilidade pela vida, prestação de serviços sociais público, educação, 

segurança, moradia, seguridade social, universalização da saúde, assistência ao 

idoso, deficiência, criação e manutenção do pleno emprego, como forma de manter 

a qualidade de vida dos cidadãos, como um modelo padrão de garantia da paz 

social. 

A política keynesiana assume em momentos difíceis para a economia, é 

necessário o estado adotar algumas medidas, entre elas: restabelecer o equilíbrio 

através do estado realizando investimentos em infraestrutura; política social e 

salarial; controle de preços e distribuição de subsídios e créditos. No período de 

evolução da economia, o estado deve manter sua arrecadação para pagar a dívida 

pública e investir em fundo de reserva para períodos negativos de arrecadação. 

A intervenção estatal proposta pelo autor se fundamentava no pleno emprego 
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como garantia de sustento do trabalhador e maior igualdade social através 

doacessoàs políticas sociais e ao sistema de saúde. As ideias keynesianas eram 

desenvolvidas através do modelo de produção fordista, que utilizava a produção em 

massa com a finalidade do consumo em massa, produtividade no trabalho, mudança 

técnica nas linhas de montagem e maior diálogo nas relações sociais favorecendo a 

expansão das políticas sociais com caráter de cidadania. 

Para Polanyi (2013), essa associação do keynesianismo e do fordismo 

transformou os parques tecnológicos do mundo capitalista em grandes mercados, 

surgindo à terceira revolução tecnológica, microeletrônica e no campo das pesquisas 

em saúde, surgiram o especialista detentor do conhecimento específico. O sistema 

de saúde público no final de 1970 sofreu redução de sua cobertura e uma parte 

começou a ser privatizada, os estabelecimentos de saúde passaram a ter sua 

estrutura sucateada e sem condições de atender a população. 

O aumento do desemprego e o problema da questão social nesse período 

atingiu o mundo capitalista, a qualidade de vida das pessoas começaram a declinar 

e surgiram novas doenças. No mesmo período, o financiamento das políticas sociais 

passa a ser comprometida e reduzida pelo estado. Nesse cenário, conforme o 

pensamento Iamamoto (2009), as políticas sociais foram alvo de desmonte e 

retrocesso; os trabalhadores e sua geração passaram a compor o exército de 

reserva, excluídos do direito de ter acesso a assistência estatal da saúde e de outros 

serviços essenciais à sobrevivência humana. 

 

2.1.1 O Neoliberalismo e a Retração das Políticas Sociais no Século XXI 
 

A ideologia liberal tem como alguns de seus princípios o corte do 

financiamento dos programas sociais, eliminação gradativa da cobertura de 

acidentes de trabalho, seguro-doença, invalidez, pensões, seguro desemprego e 

auxílio-maternidade. Esses direitos começaram a ser reformulados e privatizados no 

mesmo período em que apareceu o envelhecimento populacional das grandes 

nações com graves sequelas patológicas para um sistema de saúde sucateado. 

Para Netto (2017), o neoliberalismo no processo de produção e o incremento 

tecnológico na produção, deixaram muitas pessoas desempregadas, agravando a 

questão social e as condições de saúde da população. O neoliberalismo como 

processo produtivo ideologicamente divulgava a ideia de que os trabalhadores ainda 
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mantinham a cultura do keynesianismo/fordista onde concentrava alto grau de 

podere privilégio nas mãos de muitos trabalhadores e que isso não era bom para 

negociação e ampliação dos empregos. 

O ajuste neoliberal nas economias industrializadas transcorreu o mundo, 

mudando as relações entre países centrais de economia mais forte e os países 

periféricos dependentes de tecnologia. As exigências impostas aos países mais 

pobres tiveram impacto negativo direto em seus sistemas de saúde, que tinham de 

cumprir metas para receber investimentos resultantes da redução do estado no 

financiamento das políticas sociais e incentivo à privatização de empresas estatais 

(HARVEY, 2015). 

No início do século XXI, o mundo do trabalho capitalista e as políticas sociais 

se encontravam hegemonicamente sobre o domínio da ideologia neoliberal. Os 

empregos na maioria das indústrias passaram a ser de curto prazo sobre forma 

parcial, temporários, terceirizados e instáveis, quase todos sem garantias 

trabalhistas (HARVEY, 2015). O investimento para obter resultados inovadores em 

saúde, ultrapassou o modelo de produção keynesiano e, nas últimas décadas, 

formou grandes especialistas que descobriu a cura de muitas patologias, dando 

abertura aos profissionais para trabalhar no campo estatal ou privado que são 

setores que empregam grande mão-de-obra. 

Com o aparecimento de grandes bolsões de pobreza decorrentes da questão 

social, novos modelos de praticar ações de saúde foram postos em uso como forma 

de tirar a responsabilidade estatal do sistema (YAZBEK, 2012). A entrada de novas 

profissões na saúde através do reconhecimento que todo conhecimento é 

complementar ao cuidado da saúde e a melhoria da qualidade de vida, tem 

enriquecido os estudos com a utilização do enfoque interdisciplinar e das 

Representações Sociais, que se tornaram ferramentas metodológicas 

importantíssima na aproximação do saber, das disciplinas e dos trabalhadores em 

saúde (BARRETO, 2008). 

 

2.1.2 As Conferências Internacionais de Promoção da Saúde como referência para 
prática de educação em saúde 
 

O mundo vivia na década de 1970 importantes avanços nas pesquisas em 

saúde, como o envelhecimento humano, desemprego estrutural, marginalização 
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social, agravamento da questão social e a diminuição do acesso aos 

serviçospúblicos que preocupavam as agências internacionais de saúde ao fazer 

avaliações das ações em saúde (HARVEY, 2015). No fim da segunda guerra 

mundial, a Organização Mundial da Saúde passou a divulgar medidas de Promoção 

da Saúde para que as nações pudessem melhorar a qualidade dos serviços de 

saúde. 

Em 1977, aconteceu a 30ª Assembleia Mundial de Saúde. Nessa reunião foi 

lançado o movimento “Saúde para todos no ano 2000”, onde o desenvolvimento de 

novas práticas de saúde com ações democráticas e humanas passaram a 

complementar o cuidado na saúde, transformando ações em qualidade de vida 

(CAMPOS, 2014). As transformações econômicas, tecnológicas e societárias em 

curso, e a necessidade de colocar em prática o processo de mudança na forma de 

produzir saúde, desencadearam a organização da Primeira Conferência sobre 

Cuidados Primários de Saúde em 1978, na cidade de Alma-Ata no Cazaquistão 

tendo como resultado positivo para promoção da saúde a elaboração da Declaração 

de Alma-Ata. 

Esse documento assinado por vários participantes representantes das 

nações, cujo objetivo era transformar o acesso à saúde em direito humano, 

melhorando as relações no cuidado na saúde e no social. Os problemas do sistema 

saúde e o avanço de sua qualidade, estão também relacionados ao desenvolvimento 

social das nações. A Declaração de Alma-Ata expandiu o conceito de prevenção na 

saúde primária para os países ricos tendo estes que diminuir suas desigualdades 

sociais e melhorar a infraestrutura dos serviços essências à saúde para obter 

resultados positivos. 

Em 1986, a I Conferência Internacional de Promoção da Saúde foi realizada 

em Ottawa no Canadá. Ali, foi construída uma carta de intenções trilhando metas 

aos signatários para agradar ao sistema capitalista, cujo tema escolhido foi a 

“Promoção da Saúde nos Países Industrializados”. Os trabalhos discutidos nesta 

conferência serviram para avaliar as ações de saúde em andamento nos países 

industrializados e para a elaboração do documento “As Metas da saúde para todos” 

de autoria da OMS. 

A Conferência de Ottawa tinha o objetivo de cobrar mais empenho das 

nações no combate às mazelas sociais. O sistema capitalista via um crescente 

movimento popular acontecendo pelo mundo, ameaçando a paz social e a 
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economia. Para amenizar conflitos, deixando uma sensação de zona de conforto 

entre as disparidades de classes sociais, iniciou-se o processo de aproximação da 

sociedade com a realização de cursos de capacitação da comunidade, com 

profissionais de saúde. Essa abertura para participação dos indivíduos na produção 

de meios ou atitudes que promovem a saúde, deu espaço para a construção de 

pensamentos diferenciados sobre o que é realmente o estado de bem-estar físico, 

mental e social (SUCUPIRA et al., 2013). 

A II Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde aconteceu na 

Austrália em 1988, tendo como pauta, a continuidade aos acordos firmados na 

Conferência de Alma-Ata e de Ottawa e, nela foi criada a Declaração de Adelaide. 

Para Câmera (2012), esse evento contribuiu para o progresso da humanidade, pois 

a inclusão das políticas públicas de saúde nas discussões voltaram a ser uma 

ferramenta para desenvolver ações específicas integradoras em todos os níveis de 

governo. 

Em Sundsvall na Suécia, em 1991, aconteceu a III Conferência Internacional 

sobre Promoção da Saúde, cujo tema escolhido para discussão foi a “Promoção da 

Saúde e Ambientes Favoráveis a Saúde”. Nela a causa ecológica como fator 

determinante para elevar a saúde, surge como mecanismo para atingir os objetivos 

das metas de “Saúde para todos no ano 2000”, com menos pobreza, mais equilíbrio 

nos ambientes propícios a promover políticas públicas de saúde saudáveis, tendo a 

sociedade como corresponsável pela construção destes ambientes (GADOTTI, 

2016). 

A IV Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde aconteceu na 

cidade de Jacarta na Indonésia em 1997, sendo a primeira conferência a ser 

realizada em um país em desenvolvimento, e a incluir o setor privado no apoio da 

promoção da saúde. Para Câmera (2012), os representantes que participaram desta 

conferência cobraram da OMS mais empenho para formar grandes grupos a nível 

mundial, para facilitar a comunicação e socialização das metas atingidas após a 

estratégia da Carta de Ottawa. 

Essa ideologia de produzir saúde com a participação de todos, tinha o objetivo 

de permitir que os indivíduos através de mudança de hábitos tivessem maior 

controle sobre sua saúde para não sofrer com sequelas de patologias evitáveis. Os 

resultados positivos da Conferência de Ottawa serviram de avaliação para políticas 

de saúde no mundo, exaltando fatores como aumento da expectativa de vida; 
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melhoria do acesso do sistema aos mais pobres e diminuição das disparidades na 

qualidade dos serviços de saúde entre continentes, contribuindo para a organização 

dos pré-requisitos em saúde que são formados por paz, abrigo, instrução, segurança 

social, relações sociais, alimentação, renda, direito de voz das mulheres, 

ecossistema estável, uso sustentável dos recursos, justiça social, respeito aos 

direitos humanos e a equidade. 

No início do século XXI em 2000, foi realizada a V Conferência Internacional 

sobre Promoção da Saúde na cidade do México. Essa conferência teve como 

objetivo reafirmar que a promoção da saúde através de ações da atenção primária, 

sinalizavam resultados positivos em vários países. Na Declaração do México,foi 

acordado mais investimentos em políticas sociais e programas sociais em todos os 

países para buscarem melhorar a equidade no atendimento do sistema de saúde. 

A VI Conferência Internacional de Promoção da Saúde foi realizada em 

Bangkok, na Tailândia, em 2005, com o tema “Promoção da Saúde num Mundo 

Globalizado”. O objetivo deste evento foi abordar compromissos firmados em eventos 

anteriores, identificando ações realizadas, cobrar responsabilidade nos compromissos 

e meta e reafirmar o empenho em desenvolver capacidades comunitárias, abordando 

os determinantes em saúde no mundo globalizado (SEN, 2010). 

Na América latina, em 1992 foi realizada a Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde em Bogotá na Colômbia, tendo como objetivo aproximar as 

nações sul-americanas para desenvolver um pacto a fim de melhorar os 

determinantes em saúde (GADOTTI, 2016). Em 1993, aconteceu a I Conferência 

Internacional de Promoção da Saúde do Caribe, em Trinidad Tobago na Espanha, 

defendendo cumprir as metas criadas em todas as outras conferências. A Carta 

do Caribe priorizou defender o desenvolvimento da igualdade social no 

atendimento da atenção primária como mecanismo de produção do bem-estar 

social. Em 2007, em Buenos Aires na Argentina, foi realizada a Conferência 

Internacional de Saúde para o Desenvolvimento. 

Esse avanço na saúde contou com apoio da intersetorialidade, que 

aproximou os responsáveis pelos determinantes em saúde, melhorando o diálogo 

entre os saberes. O sistema educacional nesse contexto manteve sua ideologia 

focada no mercado de trabalho, mas com mudanças significativas em suas 

bases, abrindo espaço para as mais diferentes profissões atuarem juntas na 

saúde. A formação desses profissionais e o processo de trabalho foram 
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reconstruídos, as múltiplas abordagens metodológicas a exemplo da 

interdisciplinaridade e das Representações Sociais muito contribuíram para a 

compreensão dos problemas em saúde a nível global (FAZENDA, 2016). 

 

2.1.3 A teoria das Representações Sociais no sistema de saúde 
 

A evolução do conhecimento na década de 1970 sobre saúde pública 

contribuiu para mudar antigos conceitos relacionado à promoção da saúde. A 

qualidade de vida tornou-se um determinante, fundamental na longevidade para 

atingir níveis melhores de saúde (PINTO, 2012). A propagação dinâmica de 

melhorar o cuidado em patologias evitáveis, provocadas em decorrência de 

problemas sociais, decorrentes da exclusão social, abriu espaço para o estudo de 

diferentes abordagens metodológicas. A expansão de pesquisas e estudos utilizando 

a teoria das Representações Sociais (RS) na saúde segundo Abric (1998), designou 

avanço na forma de produzir cuidados, envolvendo atores sociais com seu 

conhecimento especifico do saber do senso comum. 

O principal estudioso das RS foi Serge Moscovici. Em 1961 na França, lançou 

a obra La Pschanalyse: sonimage et son public. Moscovici construiu a teoria com a 

contribuição das obras clássicas da representação coletiva do sociólogo Émile 

Durkheim, a psicanálise de Freud e a psicologia social (MOSCOVICI, 2012).  A 

teoria da RS se solidificou como conhecimento cientifico, sendo ela ideologicamente 

utilizada por várias profissões. Fundamenta-se na produção dos saberes sociais 

diferenciado estes de opiniões, está relacionado à classe social, estado, religião, 

escola e o trabalho. Tem o intuito de explicar e compreender a realidade social, 

considerando as dimensões históricas dos sujeitos. 

A combinação objeto com sujeito dentro das RS, evolve ação, pensamento e 

a relação humana de inserção do homem com o seu ambiente no mundo já vivido. 

Essa nova maneira de pensar resultados diferentes partindo de um núcleo central, 

frente à sociedade pós-industrial que exigia outro discurso no meio cientifico, 

aproximou as profissões e os saberes para construir mais racionalidade aos 

problemas de saúde decorrente da área social e do meio ambiente (DIAS, 2017). 

Nesse contexto, o pensamento na melhoria da qualidade do sistema de saúde 

objetivando impacto positivo na qualidade de vida das pessoas, abriu terreno para o 

avanço das RS que utiliza do senso comum para se desenvolver novo perfil de 
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promoção da saúde.  

De acordo com o pensamento Jodelet (1989),a mudança na estrutura de 

produzir saúde depende de fatores políticos, socioeconômico, ambientais e culturais 

que se modificam de acordo com o tempo e espaço. O resultado científico de 

pesquisas e estudo das RS na saúde, vem mostrando que ela se destaca com a 

capacidade de estreita laços sociais, criar novos modelos de organização das 

práticas de saúde humanizada valorizando o conhecimento popular, aproximando 

gestão, profissionais e usuários para juntos desenvolverem ações de promoção da 

qualidade de vida. 

Os profissionais da saúde usam como método de estudo, contextos históricos 

do sujeito, imagem, símbolos, conteúdos, território e faz uma avaliação das 

condições dos determinantes em saúde (De Oliveira, 2013). Os discursos e as 

ideologias já construídas servem como base para a teoria das representações 

sociais apresentar uma realidade ou um fenômeno que existe e não é percebido. A 

interação com os elementos da realidade, permite compreender e explicar fatos, o 

senso comum tem o potencial de faz à assimilação e captação da mensagem 

transmitida, situando os indivíduos e grupos sociais na elaboração de identidade 

social, de acordo com o sistema de normas e de valores socialmente determinados.  

Segundo Moscovici (2012), uma das finalidades das representações sociais é 

tornar familiar algo não familiar. O universo onde as pessoas habitam e se reproduz, 

criar espaço para interpretação e familiarização dos objetos de estudos, das pessoas 

e dos acontecimentos para serem compreendidos previamente.  O considerado não-

familiar é rotulado e estabelecido em nossos universos consensuais como incomum, 

pouco usado, com sua reapresentação mostrando outros resultados, eliminando 

tensões e apresentando a transformação em novo conhecimento. Nesse processo 

que gera o desenvolvimento da RS, se situa dois campo de atuação “ancoragem e 

objetivação. 

A teoria das Representações Sociais nesse contexto se desenvolve articulado 

principalmente com ações interdisciplinares. Nessas ações, a intersetorialidade entre 

as instituições de saúde, tem o papel de aproximar as profissões, podendo usar a 

Educação Permanente em Saúde como ferramenta de expansão dos saberes. 

Facilitar a interlocução entre os profissionais para superar antigas dicotomias e 

garantir evolução sanitária, é um desafio à saúde pública e campo fértil a evolução 

da RS. Com suas características particulares, a teoria conceber transmitir os 
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problemas da crise civilizatória para entendimento da sociedade. 

 

2.1.4 A interdisciplinaridade como ferramenta metodológica de inclusão social entre 
as disciplinas na saúde 
 

A década de 1970 inaugurou a entrada do conceito da interdisciplinaridade no 

Brasil no campo educacional, que veio ajudar no desenvolvimento das práticas de 

cuidar em saúde com a inclusão de novos métodos decorrente da soma do 

conhecimento das disciplinas. A evolução do conceito interdisciplinar no mundo, 

ganhou destaque na metade do século XX, impulsionado pela sociedade que 

passava por grandes modificações estruturais, decorrentes do aparecimento da 

questão social agudizante e das críticas ao modelo de educação vigente, que 

conduzia a formação de profissionais ao mercado de trabalho (FAZENDA, 2008). 

A política não era aberta aos interesses das partes, nem participativa. A 

metodologia e pedagogia utilizadas pelas disciplinas para transmitir conhecimento 

pouco incluía a universidade nos problemas sociais da época para entender outras 

demandas da sociedade. Nesse contexto, para dar respostas aos problemas sociais, 

culturais, de saúde, habitação, entre outros serviços essenciais e precários que não 

contribuíam para a cura de muitas doenças, nem para melhorar a qualidade de vida 

das pessoas, o enfoque interdisciplinar passam a ser mais conhecido e praticado 

entre as disciplinas (CESCO et al., 2014). 

A interdisciplinaridade se apresenta dentro do panorama como uma 

alternativa epistemológica capaz de unir e integrar a cooperação das disciplinas, 

ajudando a entender os problemas sociais fora da concentração dos especialistas. 

Num mundo conturbado por conflitos de interesses, a área da educação passa a 

integrar suas ações educativas, opor-se a fragmentação do conhecimento que 

dividiu o todo em grandes partes, gerando um acentuado número de especialização 

e começando a desenvolver trabalho interdisciplinar (JAPIASÚ, 2016). 

A ciência começa a estabelecer aproximação entre as profissões e fortalecer 

vínculos que passaram a produzir novas formas de pensar. As pesquisas em 

estudos interdisciplinares, na prática apresentaram vários contextos para uma 

situação, exigindo novos mecanismos para interpretar a união dos saberes dentro de 

uma reflexão epistemológica voltada ao desenvolvimento da humanidade. 

As bases de sustentação da interdisciplinaridade supõem diálogo e escuta de 
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voz entre duas ou mais disciplinas e sua temática é dividida em dois enfoques que 

agrupam conceitos similares e complementares. O primeiro é epistemológico, 

defendido por Hilton Japiassú (2016), que trabalha questões de reconstrução e 

socialização, estuda a própria ciência e tem como método de contextualização o 

sujeito e a realidade. O segundo enfoque pedagógico, defendido por Ivani Fazenda 

(2008), que discute prioritariamente assuntos relativos à natureza curricular e de 

ensino. 

O conceito de interdisciplinaridade no Brasil foi introduzido, inicialmente, pelo 

resultado do estudo da obra de Georges Gusdorf e Piaget. A temática passou a ser 

objeto de estudo de vários autores brasileiro, a exemplo de (PIMENTA, 2000; 

COIMBRA, 2000; OLGA POMPO, 2006; MORAES, 2010, FRIGOTO, 2008), 

entreoutros, que vem dando sua contribuição às pesquisas. A riqueza dos estudos 

sobre interdisciplinaridade e a definição dos objetivos de cada autor, alimentou ideal 

que a interdisciplinaridade é uma ferramenta de abordagem que pode se situar na 

intermediação da fragmentação das ciências, principalmente da saúde. Como diz 

Japiassú (2016): 

O avanço da interdisciplinaridade se deu pelo aumento da troca de 
experiências entre os especialistas que tinham como objetivo analisar de 
vários ângulos o mesmo projeto, a integração do conhecimento de 
diferentes disciplinas na busca da realidade, recuperar a origem da unidade 
humana diferente da apresentada com fragmentações. A ideia proposta por 
Japiassú e de recuperar traços da cultura entendendo melhor as 
circunstâncias da formação total do homem, averiguar de forma crítica o 
papel da escola na formação dos seres humanos e sua realidade e o papel 
do homem como agente de transformação do mundo. 

 
A fragmentação das relações sociais e a alta valorização do conhecimento de 

uma disciplina sobre a outra, impôs durante muito tempo redução de diálogo entre 

pesquisadores. A tradição positivista de só aceitar o observável, os fatos e as coisas, 

limitou no plano epistemológico as relações entre sujeito e objeto. O enfoque 

interdisciplinar exigiu dos pesquisadores maiores discussões sobre paradigmas; a 

ciência contemporânea passou a ser vista com um olhar transversal e da abertura 

para o nascimento de novas ciências através da união do conhecimento de duas ou 

mais áreas (ROQUETE, 2013). 

No plano pedagógico, para Fazenda (2008), a interdisciplinaridade dá sua 

contribuição com orientações para serem implantadas mudanças nos métodos de 

ensinar e apreender, criando-se mecanismos que possam romper com hábitos e 

acomodações do mundo cartesiano, estando sempre em constante reconstrução 
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para dar respostas aos desafios da nossa época. Nesse contexto, as universidades, 

escolas e educadores deveriam começar a construir ambientes que fortalecessem a 

busca do novo e do desconhecido, contextualizando e problematizando situações de 

acordo com a realidade, amadurecendo assim a compreensão sobre as ações entre 

prática e teoria. 

O avanço da tecnologia interligou o planeta, aproximando os ambientes de 

aprendizagem principalmente os relacionados à saúde, proporcionando caminhos 

alternativos para a diversificação da metodologia na educação e formação 

profissional, frente às demandas de saúde contemporânea agravada pela questão 

social. Conforme Streck et al., (2015), a concepção de Paulo Freire sobre 

interdisciplinaridade diz ser ela um processo metodológico de construção pelo 

sujeito, com base na sua relação com o contexto, com a realidade, com sua cultura. 

Busca-se a expressão dessa interdisciplinaridade pela caracterização de dois 

movimentos dialéticos: a problematização da situação, pela qual se desvela a 

realidade e a sistematização de forma integral. 

Nas últimas duas décadas com o avanço do SUS como política universal, 

houve preocupação dos centros de ensino em articular ações que integrem as 

disciplinas, promovendo o cuidado, prevenção e a promoção da saúde incluindo a 

participação social. O mundo globalizado e sintonizado pela tecnologia, impulsionou 

novas mudanças curriculares em alguns cursos de saúde, quanto a formação dos 

profissionais para tentarem superar o modelo centrado no tecnicismo linear. 

Para Strecket et al. (2015), a entrada do enfoque interdisciplinar nos serviços 

de saúde merece atenção especial, objetivando adequar as disciplinas aos anseios e 

necessidades da população, produzindo efeito reparador humanizado na 

organização do trabalho e na capacidade técnica de unir conhecimentos. A 

prevenção e promoção da saúde se encontra atrelado a vários contextos e 

dimensões, entre os quais, a agregação dos saberes, o político, econômico, ético, 

social e cultural. 

 

2.1.5 A década de 1970 e o início da luta pela democratização da saúde no Brasil. 
 

Nos governos dos presidentes militares houve uma expansão da organização 

tecnoburocrata no aparelho estatal que se encontrava toda sucateada. Essa 

organização administrativa favoreceu um conjunto de investimento feito pelo sistema 
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capitalista. Foi necessário melhorar o desenvolvimento da infraestrutura do país, 

para receber produtos importados como máquinas e insumos para agricultura. Por 

outro lado, os gastos com serviços sociais básicos necessários á sobrevivência dos 

cidadãos, não era suficientes para dar boa qualidade de vida às pessoas, 

principalmente a população que venha do campo morar em favelas nos grandes 

centros urbanos (MARTINEZ, 2016). 

Os problemas estruturais de falta de moradia e saneamento básico que se 

incluem nos determinantes de saúde pouco evoluíram, comprometendo a melhoria 

na qualidade de vida e da saúde dos brasileiros (NETTO, 2017). O governo então 

unificou os benefícios do Instituto de Previdência Social (INPS) ao Ministério do 

Trabalho e Previdência Social, começando no país o processo de financiamento 

para a construção de hospitais privados com custo zero aos investidores, isenção de 

tributos fiscais que futuramente transformou-se num sistema de mercantilização da 

saúde baseada no lucro. 

O sistema de saúde da época passou a receber diversas demandas 

decorrentes das condições insalubres de trabalho; péssima alimentação, falta de 

transporte e energia que se tornaram agravantes a promoção da saúde. Para piorar 

a situação, os serviços de saúde eram seletivos pela assistência estatal, tendo como 

beneficiado apenas as pessoas que contribuía o restante basicamente procurava 

atendimento nas casas de caridades e ou filantrópicas para atendimento e 

prevenção de doenças. 

A área econômica conseguiu bater um Produto Interno Bruto de 14% ao ano e 

o Brasil passava a ser competitivo com a modernização de seu parque industrial e 

melhor organização interna. O sistema de saúde público teve pouco investimento em 

recursos físicos e humanos para atender as demandas, os prontos socorros 

existentes sempre estavam lotados com pessoas enfermas e sem 

condiçõesfinanceiras de pagar pelo atendimento da saúde privada, (BRESSER-

PEREIRA, 2014). 

As políticas compensatórias do sistema de saúde não beneficiavam os 

desempregados e trabalhadores rurais. As instituições de saúde pública estavam 

todas sucateadas e se desenvolviam na maioria das vezes com atendimento de 

forma clientelista (IAMAMOTO, 2009). O Governo então, criou o Plano de Pronto 

Ação (PPA), para facilitar a inclusão de hospitais e clínicas na lista de instituições 

prestadoras de serviços de saúde. Essa medida de expansão da saúde não era 
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monitorada pelo governo, o que facilitou fraudes dentro do sistema, onerando os 

custos com saúde, ficando inviável permanecer a estrutura existente. 

Para Yazbek (2014), o sistema de saúde passou a ser mais cruel para os 

excluídos no mercado de trabalho. O novo tipo de regulação que se tornou como 

parâmetro, determinou o estado como responsável pela cobertura das necessidades 

básicas de saúde, moldado nas exigências do capital médico-hospitalar, onerando 

os cofres públicos (PAIM, 2012). Em expansão no país, conforme afirma Scheffer 

(2010), os planos e seguros-saúde não tinham só a função de atender pessoas 

doentes. O desenvolvimento de várias empresas ligadas a esse ramo, deu 

oportunidade aos vários profissionais ter um emprego. Quando se fala em 

empregabilidade, essa modalidade passou a ser forte no país, a criação do 

complexo industrial da saúde elevou a venda de medicamentos, produtos de saúde 

e equipamentos, empregando mais gente. 

O movimento da reforma sanitária conforme Paim (2012), naquele momento, 

tinha como meta criar epistemologicamente novos caminhos para aliviar problemas 

decorrentes dos procedimentos de saúde/doenças, que mutilavam muitas pessoas. 

A bandeira sanitária se movia contra a ordem econômica capitalista impulsionada 

pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), criado em 1976 por um grupo 

de médicos estudantes do curso de Saúde Pública, época também em que os 

conceitos da interdisciplinaridade são expressas no país pelo pesquisador Hilton 

Japiassú contribuindo para outras visões metodológicas. A difusão de ideias dentro 

do aparelho do estado pelos intelectuais progressistas contribuiu para avanço das 

mobilizações da sociedade civil mais organizada e com pensamento crítico, tomando 

rumos fora do âmbito das corporações médica que deixava de ser única perante o 

estado no poder de decisões sobre o sistema de saúde, (TEXEIRA, 2011). 

Os intelectuais presenciavam um crescimento na produção acadêmica 

através da união de outras abordagens metodológicas. A lei Nº 6.683 “Lei da Anistia” 

promulgada pelo presidente João Batista Figueiredo em 1979, trouxe de volta muitos 

políticos e críticos do sistema de saúde brasileiro que apresentaram novas ideias e 

experiências para somar e fortalecer o movimento da reforma sanitária, 

(GIOVANELLA, 2012). 

Os estudos em saúde coletiva e a ampliação de seu conhecimento teve o 

apoio teórico das doutrinas de saúde preventiva e medicina social. Foi liderada pelo 

pesquisador e médico Sérgio Arouca, que finalizou sua tese de doutorado explorado 
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o tema com fortes críticas ao sistema de saúde privado. Consecutivamente, seu 

estudo ajudou a desenvolver as bases da medicina social no Brasil, que serviu de 

referência a várias pesquisas e à construção da mobilização pelo MRSB, uma 

alternativa à substituição do paradigma biomédico e a monocultura do saber 

(SOUTO, 2016). 

O Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) amadureceu e se 

apoderou de experiências e teorias que ganharam impulso contra as tendências de 

reforma estatal de cunho neoliberal. A reforma sanitária mostrou sua cara como 

movimento articulado e com estratégias para mudar o sistema de saúde brasileiro no 

I Simpósio sobre Política Nacional de Saúde em 1979, realizado em Brasília na 

Câmera dos Deputados Federais, momento esse de grandes debates acerca da 

problemática e com aprovação do documento a “Questão democrática na área da 

saúde”, que foi planejado e organizado pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 

e originou o atual SUS. 

 

2.1.6 A reforma sanitária brasileira e a imposição do sistema médico - hospitalar 

 

No início da década de 1980, o aumento visível da desigualdade social e o 

sucateamento das repartições públicas culminaram em revoltas populares por todas 

as partes do país (SOLTO, 2012). Os movimentos sociais saíram da 

clandestinidade, reconquistaram o poder de luta e buscavam na redemocratização 

da saúde, a solução almejada para diminuir os agravos de saúde causados pela falta 

de assistência e pelo aprofundamento da questão social. 

O movimento da reforma sanitária no país na década de 1980, se fortaleceu 

ao mesmo tempo em que surgiram novos pensamentos voltados à questão da 

consciência sanitária e cidadã. A maturação política e teórica dos críticos ao 

sistema, teve papel decisivo na elevação da ideia de que a sociedade necessitava 

gozar de boa qualidade de vida e para isso acontecer era necessário avançar na 

interlocução com todos os setores para o desenvolvimento de ações planejadas. 

A união dos saberes e o acúmulo de produção científica aumentaram a 

inserção dos profissionais na luta com a sociedade pela volta da democracia, 

começando a ser construído arranjos inovadores para o aprimoramento da 

moralidade no serviço público de saúde, através das políticas públicas e do aumento 

da fiscalização no financiamento público (SANT’ANNA et al., 2013). As mobilizações 
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dos profissionais tomavam conta do país e novos atores sociais aparecerem com 

poder de voz, somando mais força na luta pela democracia. 

A reforma sanitária passou a ser necessária ao desenvolvimento do país, os 

trabalhadores da área de saúde tinham consciência que a estatização da saúde 

como um direito garantido pelo estado e a criação de políticas pública de inclusão 

social e vários programas sociais abririam espaço no mercado de trabalho para 

várias profissões dando oportunidade aos excluídos (ARAÚJO et al., 2014). A 

realidade social do país através de debate, avaliações teóricas e cientificas da 

questão social da saúde, ganhou impulso como um problema de ato público 

eclodindo em 1984 nas “diretas já” e na democratização política do país (CÂMARA, 

2012). 

Em 1986 foi realizada a VIII Conferência Nacional de Saúde que marcou 

outros caminhos para organização política e administrativa da saúde. Essa 

Conferência ficou conhecida como o marco para construção do Sistema Único de 

Saúde – SUS. Para Giovanella et al., (2012), a criação do Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde (SUDS), deu um caráter de poder jurídico ao sistema de 

saúde, iniciando-se o processo de criação dos conselhos estaduais e municipais que 

têm a função de contribuir nas decisões e competências das atuais Secretarias de 

Saúde. 

Finalmente em 1988, o SUS foi regulamento pela Constituição Federal (CF), 

tornando-se uma política de estado através de emenda popular. Para garantir os 

direitos sociais do SUS, instituições passaram a planejar ações conjuntas de 

promoção da saúde, com caráter político, trabalho coletivo e divisão 

nasresponsabilidades sanitárias, contribuindo para a sua operacionalização 

(BEHRING et al., 2013). 

Em 1990, foi aprovada a Lei Orgânica da Saúde – LOS, pela Lei 8.080/90, 

que dispõe sobre as condições para a promoção da saúde, proteção e recuperação 

da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências (Ferreira, 2011). A LOS teve rejeitados alguns artigos de prioridade e 

no mesmo ano, foi aprovada uma nova LOS, agora pela Lei 8.142/90, que aprovou 

vetos da Lei 8.080, garantindo seu financiamento pelas três esferas de governo. O 

sistema de saúde ganhou novos formatos com a Lei 8.080/90, passando a sua 

atuação a ser voltada para a promoção, proteção e recuperação da saúde (SOLTO 

et al., 2016). 
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A redução de riscos de doenças e outros agravos começaram a ser 

combatidas com a ajuda de ações e execuções de outras políticas públicas, que 

criaram espaços intersetoriais para discussões sobre promoção, proteção e 

recuperação. A vigilância epidemiológica passou a tem como meta organizar a 

operacionalidade dos serviços e controle de doenças ou agravos. 

A Lei 8.080/90, tem como objetivo e atribuições principais identificar e divulgar 

os fatores condicionantes da saúde; atualizar e promover políticas econômicas e 

sociais que contribua para melhorar os indicadores de saúde. Para Ferreira (2011), o 

Art. 6º discrimina qual deve ser o campo de atuação do SUS como mostra a Figura 

1, com as áreas de execuções das ações. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro – BA. 
 
 

Além desse campo de atuação, o SUS foi elaborado para ampliar a atenção 

no desenvolvimento do saneamento básico, vigilância nutricional, orientação 

alimentar, proteção a degradação e recuperação do meio ambiente; criação de 

políticas de medicamentos, equipamentos, imunobiólogicos, controle e fiscalização 

de serviços, inspeção de alimentos, água e bebidas, transportes, desenvolvimento 

tecnológicos e execução da política de sangue e seus derivados (SUCUPIRA et al., 

2011). 

A Lei 8.080/90 no Art. 10, garante que os municípios possam construir 

Consórcios Administrativos Intermunicipais com direção única. Essa inovação na 

administração pública da saúde tem a função de cooperar na diminuição das 

disparidades regionais, construindo assim, meios para estreitar o diálogo entre as 

Figura 1 - Campos de atuação do SUS com as áreas de execução de seus serviços 
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profissões, dando suporte para aumentar pesquisas em saúde e ajudar na 

cooperação técnica administrativa dos governos locais. A Figura 2, indica as áreas 

de atuação que os consórcios devem priorizar para assegurar cuidado em saúde à 

população. 

 

Figura 2 - Áreas de atuação do SUS nos Consórcios Administrativos Intermunicipais com 
direção única 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro – BA. 

 
 

Conforme Teixeira (2011), a Lei 8.080/90, melhora a administração; os 

recursos orçamentários e financeiro destinados à saúde; a avaliação e divulgação do 

nível de saúde da população; as condições ambientais; o sistema de informações; a 

elaboração de normas técnicas; os padrões de qualidade com monitoramento; a 

estruturação de plano de saúde para equilibrar o orçamento e os recursos, regular 

serviços privados de saúde; a atenção as situações de calamidade pública e 

epidemias. 

A Lei 8142/90 que concretizou o projeto sanitário defendido para expansão da 

atenção primária, instituí a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde que, 

juntos, são encarregados de discutir propostas, avaliar, deliberar, criar atores sociais 

e dar capacidade as pessoas, empoderando as mesmas a lutarem por garantias na 
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saúde, financiamento e qualidade no serviço. O avanço da sociedade na 

participação e fiscalização das decisões do SUS, garantiu que vários segmentos 

sociais avaliassem os acertos e erros da política. A nova lei teve caráter de produzir 

um sentimento de socialização do poder de forma democrática (IAMAMOTO, 2009). 

Foi institucionalizado o Conselho Nacional de Saúde (CONASS) e o Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), Recursos do Fundo de 

Saúde, Lei Orçamentária Previstas, Plano Quinquenal, investimentos na rede de 

serviços, ambulatorial e hospitalar. Para receber recursos os governos tinham que 

ter regulamento e estar em funcionamento o fundo de saúde, plano de saúde, uma 

contrapartida para colocar em prática os recursos, Comissão de elaboração do 

Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS). 

Preenchendo lacunas que ficaram na elaboração da Lei 8.080/90 e na 

8.142/90, após mais de uma década de existência, a Lei Nº 10.424, de 2002, passou 

a garantir atendimento domiciliar e internação domiciliar. Com base no pensamento 

de Fazenda et al. (2016), essa Lei para o campo interdisciplinar trouxe aproximação 

dos profissionais. A Figura 3, aponta as primeiras profissões que iniciaram o trabalho 

em equipe multidisciplinar. 

 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro – BA. 

 

 Para dar suporte teórico e metodológico às ações de intervenção destes 

profissionais, o processo de trabalho passou a ser realizado utilizando o conceito de 

medicina preventiva, terapêutica e reabilitação (CAMPOS et al., 2014). 

 

2.1.7 Princípios doutrinários e o sistema de financiamento do SUS 
 

Figura 3 - Primeiras profissões a atuar no SUS desenvolvendo saúde coletiva 
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O SUS é regido por princípios doutrinários e organizativos que têm a missão 

filosófica de programar o conceito de saúde como direito social. Esse princípio 

doutrinário é composto pela universalização, equidade e integralidade da atenção. 

Os princípios organizativos são: descentralização, regionalização, hierarquização, 

participação e controle social (FERREIRA, 2011). Essa realidade transformou o SUS 

numa política de estado de caráter democrático, os serviços passaram a necessitar 

de mão-de-obra qualificada, abrindo espaço para diferentes profissões atuarem na 

área da saúde de forma complementar, intersetorial, multidisciplinar e 

interdisciplinar. 

A universalidade se constitui pela garantia do acesso ao atendimento sem 

distinção no nível de assistência, e tem como objetivo zelar pela justiça social que é 

um direito fundamental para o cidadão menos despossuído sobreviver. Para Paim 

(2013), A equidade tem a finalidade de assegurar o atendimento de forma igual para 

todos, eliminando as barreiras existentes decorrentes da exclusão social. As ações e 

os serviços devem ter igualdade de acordo com o grau de complexidade das 

demandas e do caso. 

A integralidade se apresenta como um princípio do SUS que a partir da Lei 

8.080/90, passou a ser necessário na articulação de ações, atividades e serviços 

preventivos e curativos de saúde, de forma individual e coletiva (RIBEIRO 2016). 

Nesse princípio, a assistência ao cuidado passa pela prevenção, promoção e 

recuperação da saúde. As ações intersetoriais fazem o papel de trabalho coletivo 

para melhorar os níveis de saúde da população. 

A descentralização é o princípio que foi elaborado para dividir 

responsabilidades e redistribuir ações e serviços nas três esferas de governo. A Lei 

8.080/90, é bem clara quando estabelece a descentralização político-administrativa 

do sistema de saúde, criando direção única entre o governo federal, estadual e 

municipal. A principal inovação da descentralização do SUS foi valorizaçãodapolítica 

de municipalização, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde 

(FERNANDES DA SILVA, 2011). A partir da descentralização foram criado as 

Normas Operacionais Básicas – NOB-SUS 01/91, 01/92 01/93 e 01/96. Na década 

seguinte, foi regulamentada a NOAS – Norma Operacional da Assistência à Saúde 

2001/2002. 

A regionalização e hierarquização do sistema de saúde fazem referência à 

área territorial e populacional para atendimento do SUS. Essa proposta foi discutida 
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e aprovada na CF 1988 e pela Lei 8.080/90. Num contexto geral, os problemas de 

saúde da população apresentam diversas patologias. A hierarquização no 

atendimento tem a responsabilidade de dividir os níveis de atendimento garantindo 

assistência integral e resolutiva ao usuário. Para Coelho et al., (2012), e Cecílio et 

al., (2012), a Atenção Básica foi criada de acordo com o Ministério da Saúde para 

ser responsável pelo primeiro atendimento “acolhimento”. Passando por essa 

instância, os problemas não resolvidos devem ser encaminhados, “referenciados”, 

para outros serviços de maior complexidade onde possa ser resolvido o problema. 

Participação e Controle Social é o princípio que garante à população o direito 

de participar por meio de representação com o direito de voto na elaboração de 

políticas públicas de saúde. Sua regulamentação se deu através de muitas lutas e 

embates políticos que culminaram com a aprovação na Lei 8.142, que tinha ficado 

fora na CF 1988 e na Lei 8.080/90. A partir deste momento a sociedade pode 

participar ativamente das decisões do SUS sem interferência do poder legislativo 

(FERREIRA, 2011). 

Outro importante avanço foi à criação dos Conselhos de Saúde que passaram 

a ser órgãos colegiados de caráter permanente e deliberativo, com missão de 

elaborar estratégias, controlar e fiscalizar a execução da política do SUS, incluindo 

as decisões econômicas e financeiras de cada esfera governamental, onde essas 

decisões devem ser homologadas pelo executivo. Tem composição paritária, 50% 

dos conselheiros devem ser de representantes da sociedade “usuários”, 25% de 

gestores e 25% de trabalhadores da saúde (VICTORA et al., 2011). 

Além desse avanço, o Controle Social passou a ter a participação do 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). Duas emendas constitucionais ao 

longo dos anos dois mil foram regulamentadas. A primeira defini que 

osmunicípiosdeveriam destinar no mínimo 15% de suas receitas e os estados 12% 

para financiamento dos serviços assistenciais de saúde. 

A municipalização da saúde, inicialmente trouxe muitos problemas para os 

municípios mais pobres que tinham seus estabelecimentos de saúde sucateados. A 

criação de várias Normas Operacionais Básicas, NOB-SUS, têm como objetivo, 

melhorar o processo de mudança no financiamento político administrativo do 

sistema, envolvendo as três esferas de governo. A NOB-SUS 01/91, foi a primeira a 

ser aprovada em julho de 1991, pelo antigo Instituto Nacional de Assistência Médica 



37 
 

e Previdência Social (INAMPS). Por exigência do Ministério da Saúde, criou o 

Sistema de Informação Hospitalar (SIH), e o Sistema de Informação Ambulatorial 

(SIA/SUS), que passaram a monitorar os serviços prestados, dando mais 

racionalidade à gestão da saúde e transparência (AGUIAR, 2015). 

A NOB-SUS 01/92, regulamentada pelo Ministério da Saúde e INAMPS, 

seguiu o mesmo princípio da anterior, com poucas modificações, apresentando 

novidades em relação ao financiamento do serviço do SUS, com o deslocamento 

dos recursos da saúde para construção do Fundo Nacional de Saúde. Os privilégios 

na forma de pagamento para SIH/SUS e SIA/SUS dos serviços prestados 

continuaram da mesma forma (CARVALHO et al., 2014). 

A Norma Operacional Básica NOB-SUS 01/93, teve como propósito 

pressionar a descentralização e o financiamento dos serviços e ações de saúde 

(TEIXEIRA, 2011). Outro avanço importante conquistado foi a exclusão e extinção 

do INAMPS na participação e construção dessas NOB-SUS. Pela primeira vez, o 

Ministério da Saúde entra como fundador do documento, elevando o seu poder 

jurídico da instituição frente ao SUS. Foram criadas as Comissões Intergestores 

Tripartite (CIT), e Comissões Intergestores Bipartite (CIB), para discutirem problema 

de saúde e suas resoluções. 

Em 1996, foi criada a NOB-SUS 01/96, tendo como finalidade fortalecer os 

princípios e diretrizes do SUS, passando a fortalecer o desenvolvimento de um 

sistema de saúde voltado ao cuidado da coletividade, incentivando a ampliação dos 

recém criados Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS). A grande vitória dos gestores do SUS com essa 

NOB-SUS, foi à garantia do financiamento dos serviços de saúde através da 

transferência automática de recursos, baseado em programações, pactuações, 

acompanhamento de metas, avaliação e cumprimento de metas epidemiológicas e 

entre vários outros critérios. 

Para fortalecer as ações de saúde, os municípios tinham que adotar os PACS 

e PSF, que eram programas promissores e de aproximação do cuidado integral a 

quem necessitar. Conforme Dos Santos (2011), com a normatização da profissão de 

Agentes Comunitários de Saúde, a população passou a ter o privilégio de ser 

atendida em sua residência por todos os profissionais da equipe, dependendo da 

situação patológica. Dentro deste contexto, o trabalho em conjunto tem produzido 

novas pesquisas na área de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, 
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construindo assim, vários modelos de promoção da saúde. 

No final da década de 1990, a NOB-SUS 01/96, já não atendia a necessidade 

proposta em sua criação. Foi criada então a Norma Operacional Assistência à Saúde 

NOAS-SUS 01/2001. Sua finalidade era produzir meios que facilitasse mais 

equidade na distribuição de recursos, proporcionando acesso da população aos 

serviços. A criação da NOAS-SUS 01/2001, se deu também por conta dos entraves 

entre municípios e estados que apresentavam grandes disparidades no 

financiamento e no processo de descentralização. 

A organização da assistência, de forma regionalizada, produziu a elaboração 

do Plano Diretor de Regionalização (PDR), que propôs mais conforto à população. 

Com ele, os serviços de saúde e ações complementares básicas devem ser 

realizados mais próximos da residência do usuário e deve ter aprovação da 

Comissão Intergestores Biparte e do Conselho Estadual de Saúde (MITRE et al., 

2011). 

A NOAS/SUS 01/2002, manteve a mesma estrutura organizativa da anterior. 

Como as diferenças entre os serviços de saúde não tinham se estabelecido num 

consenso entre a distribuição dos serviços, a NOAS-SUS 01/2002, acatou a 

proposta do Conselho Nacional de Secretários de Saúde para a revisão e prestação 

de atendimentos de média e alta complexidade, criando assim, responsabilidade 

para o estado ter o comando único nas referências municipais de serviço. Segundo 

Victora et al., (2011), em relação aos recursos, nada modificou. 

Como a universalização do direito aos serviços de saúde depende da 

contribuição dada pela intersetorialidade entre instituições, foi criado em 2006 o Pacto 

pela Vida, através da Portaria nº 399/06, que se dividiu em Pacto pela Vida, Pacto em 

Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS (AGUIAR, 2015). Essa 

portariaresponsabilizou os governos federal, dos estados e dos municípios a fazerem 

uma união na defesa da promoção da saúde e do controle social. Segundo Ferreira 

(2011): 

Melhorar a saúde do idoso com incentivo ao acompanhamento da atenção 

integral no cuidado e promoção de práticas saudáveis de exercício físico, o 

controle do câncer do colo de útero e de mama, com expansão de 

diagnostico, redução da mortalidade infantil e maternal, combateas doenças 

emergentes e endemias, promoção da saúde através da elaboração de uma 

rotina de atividade física regular e alimentação saudável e por último 

garantir a consolidação da Atenção Básica comoporta de entrada aos 

serviços de saúde. 
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Com mais transparência financeira nas execuções e avaliação das ações, o 

MS passou a concretizar as cobranças que eram feitas pelas organizações 

internacionais de saúde, de intensificar a execução de atividades de Educação 

Permanente em Saúde. Para o SUS não retroceder na forma de gerir a saúde, foi 

criado o Decreto 7.508/11, que tem finalidade jurídica de promover o planejamento 

da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa para aprimorar a 

gestão ao diálogo, compartilhamento e solidariedade das ações. 

Para efeito desse decreto, foi considerado importante avançar na construção 

de regiões de saúde para transferência de recursos, contrato organizativo da ação 

pública da saúde que dispõe sobre o fortalecimento da cooperação na organização 

regionalizada da saúde e a hierarquização dos serviços de atenção a saúde; 

melhorar as portas de entradas aos serviços, incentivar a construção do mapa de 

saúde; rede de atenção à saúde e protocolo clínico e diretriz terapêutica (VICTORA 

et al., 2011). 

No intuito de dar suporte a essa demanda foi instituído dentro do decreto a 

Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), que passou a 

compreender e organizar todas as ações e serviços que o SUS oferta, sendo 

atualizado seus dados pelo Ministério da Saúde a cada dois anos. Foi criada 

também, para controlar doenças e agravos, melhorando a assistência farmacêutica 

no âmbito do SUS, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), 

organizando assim a distribuição de remédios através do Formulário Terapêutico 

Nacional (FTN). O decreto 7.508/11, nesse contexto, aborda o fortalecimento da 

regionalização do SUS, valorização da territorialidade como local minado de 

possibilidade de expansão da política de saúde e exige que os problemas de 

saúdedevem ser de conhecimento dos profissionais que tem como obrigação 

acionar a rede. 

 

2.1.8 A Transformação do PSF em Estratégia Saúde da Família e seu 
desenvolvimento enquanto programa social de inclusão 

 

O SUS como política pública universal, enfrentou momentos de grandes 

dificuldades na luta por melhores condições de operar o atendimento no sistema de 

saúde. O artigo 194 da Constituição Federal do Brasil, fala que a seguridade social 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 
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sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e a 

assistência social Ferreira, (2011). 

Em 1994 foi criado o Programa Saúde da Família (PSF), para expansão do 

cuidado coletivo, individual e comunitário (VICTORA et al., 2011). O modelo de 

serviço prestado ao cidadão, objetivou melhorar a atenção primária através da 

criação e organização de equipes de saúde, que passou a ter seu processo de 

trabalho centrado no cuidado ao núcleo familiar. Nessa organização do novo modelo 

de assistência, cada equipe de saúde passou a seguir as normas de funcionamento 

e de responsabilidade sanitária, seguindo os princípios e diretrizes do SUS. 

Inicialmente, o PSF começou desenvolvendo seu trabalho em área 

determinada, mapeada como setor de risco e com grandes bolsões de pobreza nos 

municípios. Como incentivo financeiro, o PSF passou a ser considerado uma 

“estratégia” importante para organizar o sistema de saúde do país. Com a formação 

da equipe de saúde para atender as demandas, o processo de trabalho passou a ser 

desenvolvido por uma equipe multiprofissional, onde a aproximação dos diferentes 

saberes começou a construir a melhoria na assistência e no atendimento à 

população dos serviços de saúde. 

O PSF passou a trabalhar com a formação de uma equipe mínima, composta 

por médico da família, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e quatro ou seis Agentes 

Comunitários de Saúde. O financiamento do piso teve a função de incentivar os 

municípios a aderir ao programa e pagar o PSF/PACS, fortalecendo a atenção 

primária. Em 1998 o sistema de saúde avançou em sua organização administrativa, 

com a criação do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), que passou 

acentralizar as informações com base na quantidade de equipes formadas e o 

número estimado de atendimento por município. 

Os municípios, com o financiamento recebido, passaram a ser responsáveis 

pela criação do projeto de construção do PSF, distribuição e organização de 

demandas, criação de uma rede de serviços intersetorial, garantir a efetivação dos 

princípios e diretrizes do SUS, promover infraestrutura física com aquisição de 

material necessário ao atendimento, contratar profissionais, realizar pagamento, 

intermediar o horário de funcionamento e alimentar o SIAB. 

Nos seus primeiros anos, teve que se adequar aos principais problemas de 

saúde que poderiam ser resolvidos nas unidades, desafogando os hospitais, 

assumindo a responsabilidade da atenção primária à saúde, para evitar a 
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proliferação de doenças evitáveis e erradicáveis. O modelo de saúde que se 

construía, era um modelo humanístico voltado aos direitos humanos e a defesa da 

vida. De acordo com Mitre et al., (2012), o sistema de saúde dava passos largos 

para garantir o acesso do cidadão ao atendimento e melhorar a qualidade de vida 

das pessoas. 

Com todas essas mudanças em curso, os profissionais de saúde passaram a 

necessitar de capacitações constantes para conhecer a política do SUS e o 

programa com suas diretrizes e normas (OLIVEIRA et al., 2012). As condições de 

trabalho também passaram a ser questionadas e criticadas, o aumento de serviço 

exigia melhoras no atendimento e, para isso acontecer, era necessário mais espaço 

físico e infraestrutura com espaço para desenvolver ações e atividades. A falta de 

comunicação entre os trabalhadores, gestão e rede intersetorial atrapalhava o 

desenvolvimento do serviço, sendo necessário construir formas de diálogos 

permanentes entre estes, para a operacionalização do SUS. 

Para alcançar melhores condições de atendimento, o MS criou a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), que tem a responsabilidade de estruturar os princípios e 

diretrizes do SUS. Tornou-se modelo operacional do PSF, e através da ESF, foram 

pensadas novas formas de aprimorar a APS, com constante planejamento, 

capacitação dos profissionais, contratação e reformulação da política. A ESF 

substituiu o PSF passando a atender todos os princípios e diretrizes do SUS, a 

forma de produzir integralidade nas ações tornou essa estrutura uma ferramenta de 

aproximação para os profissionais envolvidos com os usuários e a comunidade. 

Os profissionais de saúde passaram a ser agentes multiplicadores de 

conhecimento e a ajudar na redução de agravos decorrentes de epidemias. A 

educação em saúde é outra prática que passou a ser explorada com mais 

frequência, exigindo um saber próprio para trabalhar e promover o cuidado em 

saúde. A família como núcleo de intervenção mudou paradigmas no processo de 

trabalho, a utilização de um arsenal técnico – cientifico, com abordagem integrativa 

nas ações de atendimento deve ser renovada a cada demanda pela especificidade 

das patologias. Conforme Pinto (2012): 

O processo de trabalho que se estabeleceu para ser desenvolvido na equipe 
de saúde foi pautado na humanização do atendimento, todas as expressões 
de sofrimento passou a serem avaliadas, as necessidades vividas 
decorrente da falta de acesso e da exploração, valores éticos e políticos, 
situação socioeconômica, entre vários outros agravos. 
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Como os serviços de saúde são considerados diversificados por existirem 

barreiras e lacunas que se reproduzem negativamente, prejudicando a prevenção de 

patologias, a formulação da estratégia, para melhorar o processo de trabalho deve 

ser de acordo com a realidade local. A equipe passou a utilizar várias técnicas 

pedagógicas para colocar em prática sua função de garantir atendimento a quem 

necessitar, com atenção especial ao princípio da equidade, principalmente aos mais 

necessitados. 

 

2.1.9 A Atenção Básica como reguladora dos serviços assistenciais de saúde 

 

 A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB),   foi aprovada pela Portaria nº 

2.488/11, para servir as três esferas de governo, estabelecendo a revisão de 

diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, Estratégia Saúde da 

Família e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Nessa atualização das 

diretrizes, foi traçado o desenvolvimento do projeto de ordenação das Redes de 

Atenção para dá mais assistência ao usuário, envolvendo toda a rede assistencial 

(PAIM et al., 2012). 

A Atenção Básica tem a obrigação de desenvolver a operacionalidade e 

consolidação do SUS como um projeto civilizador de inclusão social no acesso à 

saúde. As ações exigidas aos profissionais no seu processo de trabalho se orientam 

pelos princípios da universalidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da 

integralidade da atenção, da responsabilidade, da humanização, da equidade e da 

participação social. 

Conforme a Portaria nº 2.488/11, a Atenção Básica como ordenadora da rede 

de atenção, caracteriza-se dentro de um conjunto de ações de saúde intersetoriais, 

ligando todo o sistema de saúde de baixa, média e alta complexidade. Sua atuação 

pode ser em âmbito individual ou coletivo, com caráter preventivo em agravos, poder 

de realizar diagnóstico, cuidar do tratamento, da reabilitação e da manutenção da 

saúde. Os trabalhadores têm seu processo de trabalho executado por meio de 

práticas complementares ao cuidado, com gestão democrática e participativa, que 

gera responsabilidades sanitárias entre os autores envolvidos. 

A PNAB tem como fundamentos e diretrizes, ter controle sobre o território 

mapeado para facilitar o planejamento, programações de ações descentralizadas 

setoriais e intersetoriais que venham a ter impactos positivos nos condicionantes e 
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nos determinantes em saúde do território (PINTO, 2012). A organização dos serviços 

deve assumir a função de acolher, escutar e oferecer respostas ao problema de 

saúde, da coletividade, ou pelo menos, diminuir danos e sofrimentos em qualquer 

setor da Atenção Básica. A relação de vínculo e a responsabilidade dos profissionais 

da equipe garantem a continuidade das ações e a longitudinalidade do cuidado. 

O vínculo aparece por sua vez, como ferramenta importantíssima que 

consiste na construção de relações de afetividades e confiança entre usuário e 

trabalhador da saúde. Com o aumento dos laços sociais construídos ao longo do 

tempo, a responsabilidade pelo cuidado na saúde passa a ser socializada pelo 

atores envolvidos, sendo que os profissionais têm de atender muitas demandas, 

carregando entre si um potencial terapêutico que exige da AB, capacitá-los através 

de Educação Permanente em Saúde (BRASIL, 2007). 

Para Cunha et al., (2011), a longitudinalidade se apresenta como a 

continuação do atendimento. E onde se firma a construção de vínculos de modo 

permanente, traz elementos da vida do usuário para fazer parte do contexto de 

promoção da saúde, evita perda de referência e valoriza todo o saber exposto pelo 

usuário para somar conhecimento e melhorar a coordenação do cuidado em saúde. 

A proposta deste projeto considera a Portaria nº 67, de 30 de marco de 2006, 

que aprova a Política de Promoção da Saúde para avançar com intervenções 

acolhedoras, onde todos os envolvidos no processo sintam-se responsáveis pela 

equidade no atendimento. A Atenção Básica expandiu sua cobertura para as 

diferentes populações de acordo com a realidade de cada localidade, sendo usadas 

várias metodologias acolhedoras (DA CUNHA, 2014). 

Para atender diferentes povos e culturas num país marcado pela desigualdade 

de acesso imposta pela exclusão social e fazer cumprir os princípios e diretrizes do 

SUS, houve modificações no formato das equipes de saúde, que passaram a utilizar 

vários tipos de abordagens para promover saúde. A Portaria nº 2.488, consolidou a 

Estratégia Saúde da Família como um serviço essencial e prioritário para 

reorganização da Atenção Básica no país. Conforme Fazenda et al., (2016): 

A presença de diferentes formações profissionais, assim como um alto grau 
de articulação entre eles continuou sendo essencial na formação de ações 
compartilhadas, o trabalho interdisciplinar tem dado resultados favoráveis a 
ampliação progressiva dos núcleos de competências profissionais, 
enriquecendo o campo comum de competências, das pesquisas cientificas, 

gestão e da capacidade de cuidado de toda a equipe. 
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A AB através da ESF, expandiu sua cobertura, passou a atender populações 

de rua (Consultório na Rua), facilitou para os municípios as condições de se criarem 

projetos para financiamento de Unidades Básicas de Saúde Fluviais, para as 

populações ribeirinhas, carentes dos serviços de saúde. Foram reafirmadas na nova 

portaria que a AB deve continuar observando patologias de risco e adotar critérios 

para sua resolução, todas as demandas apresentam ferramentas para elevar o grau 

de promoção e prevenção da saúde. 

Outros equipamentos sociais financiados para produzir saúde foi colocado em 

prática através do projeto que deu origem a construção da Academia das Cidades, 

Equipes do Melhor em Casa, indo até o domicilio, e o Telesaúde, assessorado nas 

informações sobre cuidados e procedimentos da atenção especializada (MALTA, et 

el., 2014). Para executar esses serviços com qualidade, promovendo saúde, e 

incentivar a participação dos usuários, é essencial criar mecanismos que estimule a 

expansão da autonomia e da capacidade de apreender novos cuidados à saúde. 

Segundo a fala de Simão et el., (2012), a Atenção Básica que é encarregada 

da função de realizar ações socioeducativas de saúde, utilizaram dois métodos 

pedagógicos: a Educação Continuada e a Educação Permanente em Saúde. A 

Educação Continuada utiliza o pensamento de educação como transmissão 

deconhecimento técnico - cientifico, voltada à organização da gestão, e tem como 

objetivo o melhoramento das competências técnicas dos profissionais de saúde, da 

qualidade de cobertura dos serviços e da instituição. Sua didática é centralizada na 

participação, geralmente, para sua operacionalização, uso de palestras, 

treinamentos, cursos e avaliação técnica de indivíduos. 

A Educação Permanente em Saúde apresenta um caráter humanizado para 

desenvolver ações de educação coletiva. O sujeito é estudado em sua singularidade, 

inserção sociocultural e sua origem. Esse procedimento busca produzir a atenção 

integral. Faz referência ao mundo do trabalho de profissionais de saúde, traz um 

discurso de substituição dos antigos métodos de educação centrado no indivíduo, 

tenta introduzir novas práticas metodológicas de ensino-aprendizagem tendo como 

referência o local de trabalho e os problemas de saúde nele existente (MOREIRA et 

el., 2013) 

Para valorização dos profissionais da ESF, o Mistério da Saúde criou o 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) para premiar 

equipes que consiga desenvolver resultados com boa avaliação da Atenção Básica 
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(FAUSTO, et el., 2014). A PMAQ tem como objetivo ampliar o acesso e a qualidade 

do cuidado, avaliar componente de qualidade, metas de contratualização de 

compromisso e do alcance de resultados, ordenar o fluxo atendendo demandas, 

filtrando encaminhamentos para atenção especializada e avançar na melhoria do 

processo de trabalho, utilizando-se da Educação Permanente em Saúde, como 

ferramenta de socialização do conhecimento (BRASIL, 2012). 

Para ajudar a resolver os problemas de saúde com mais eficiência, o Núcleo 

de Apoio á Saúde da Família (NASF), foi criado através da Portaria nº 154/2008, 

regulamentado pela Portaria nº 2.488/2011, novamente editado pela Portaria 3.124/ 

2012, sendo a mais recente e que institui o NASF 3. Atua nas demandas de equipes 

de Saúde da Família (eSF), Equipes de Atenção Básicas (EAB) para população 

específicas (Consultórios na Rua, Equipes Ribeirinhas, Fluviais e Academias da 

Cidade). Tem como objetivo, ajudar no cuidado da saúde de forma complementar, 

ampliando a abrangência e o escopo das ações da Atenção Básica.  Contribui para o 

avanço dos princípios do SUS; dar apoio a inserção da política de ESF, rede de 

serviços, operando sobre critérios de territorialidade e regionalização. 

As equipes são compostas por profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento. A base de sustentação do processo de trabalho deve ser 

interdisciplinar, apoiar-se fundamentalmente no atendimento matricial, transmitindo o 

conceito de retaguarda especializada às equipes. O NASF não se constitui como 

porta de entrada para atendimento, a integração dos serviços é feito após 

identificação das demandas da eSF. Todo atendimento feito é de responsabilidade 

compartilhada entre a eSF e o NASF, os profissionais usam processos de referência 

e contrareferência, acompanhamento longitudinal com integralidade intersetorial, 

visando à promoção da saúde. 

 

2.1.10 A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 
 

As limitações no nível de ensino na saúde após a construção do SUS, ganha 

novos horizontes e expansões, passando a ofertar possibilidades e perspectivas de 

ter a educação em saúde como prática complementar na promoção em saúde. A 

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

Ministério da Saúde através da Portaria nº 198 de 13 de fevereiro de 2004, e 

reafirmada pela Portaria nº 1996 de 20 de agosto de 2007. 
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A formação educacional dos profissionais de saúde desde seus primórdios, 

sempre teve voltado a desenvolvimento de habilidades, ações e atividades no 

atendimento as pessoas (SANT’ANNA DIAS et el., 2013). A evolução educacional 

das profissões e da população, o incremento das pesquisas e o uso da tecnologia no 

setor saúde nas últimas décadas, têm modificado as formas de abordagem do 

processo de trabalho dos profissionais, melhorando as práticas de cuidar da saúde. 

No início do movimento da reforma sanitária na década de 1970, Paulo Freire 

lançou a proposta de aprimorar os métodos pedagógicos na transmissão do 

conhecimento pela educação. Para Zanotelli (2013), a ação-reflexão-ação deu 

suporte para o início de mudança nas bases de formação de profissionais de saúde. 

Esse método de ensino abriu a possibilidade de análise crítica em torno da realidade 

rotulada. Nesse viés, a aprendizagem em relação saúde-doença passa a receber a 

contribuição dos fenômenos biológicos, econômico e sociocultural, através do 

amadurecimento do diálogo entre as disciplinas, da escuta e da realidade em que 

vive. 

Na construção das duas Portarias, foram considerados os referenciais 

teóricos sobre educação na saúde expostos pela Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/ 

8.142/90),naNormaOperacionalBásicadeRecursosHumanos/SUS,instituída pela 

resolução do CNS nº 330, de 4 de novembro de 2003 e as diretrizes operacionais 

que regulamentam o Pacto pela Vida (BRASIL, 2006). A PNEPS é uma política que 

foi elaborada para tentar minimizar as lacunas educacionais existentes no trabalho 

em saúde, sendo entendimento do Ministério da Saúde a necessidade na 

promulgação da política, que a educação em saúde faz parte do processo de 

trabalho das instituições públicas de saúde (BRASIL, 2007). 

Segundo Moreira et al., (2013), a PNEPS foi projetada para ter impacto direto 

na produção de serviços, por ser um processo interativo longitudinal entre 

profissionais e usuários. Sua filosofia de transmitir conhecimentos está de acordo 

com o princípio da integralidade que utiliza a educação em saúde como espaço de 

transformação no aprendizado. A demanda em saúde no mundo pós-moderno, exige 

do profissional que ele tenha o domínio de várias formas e técnicas científicas, para 

entender as expressões da sociedade, melhorar o conhecimento dos trabalhadores 

de saúde e alcançar objetivos, sintonizados ao investimento constante na 

capacitação dos mesmos. 

O trabalho coletivo contribui com sua parcela de conhecimento que serve para 
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avaliar e julgar a formulação, planejamento e execução das ações que são 

inesgotáveis e apresenta diferentes resultados. A fragmentação das estruturas 

sociais impõe ao trabalhador da saúde ser criativo e executar ações e atividades que 

vão além do cuidado e da recuperação da saúde. O referencial técnico - cientifico 

para abordagem é modificado na prática constantemente, e a reflexão sobre o 

processo de trabalho tem que ser atualizada de acordo com a demanda. 

A concentração do saber no campo da saúde ainda é um problema estrutural 

e tem isolado vários profissionais das diferentes áreas técnicas e especificas, 

anulando realidades de usuário que pode se transformar em novos conhecimentos e 

ajudar na eliminação de várias patologias. A PNEPS tem a proposta de reagrupar 

esse conhecimento extraído do local, onde se trabalha para eliminação na 

normatização existente no atendimento, ampliando as possibilidades de interação 

intersubjetiva e intersetorial para promover melhoria na interlocução com usuários e 

a população. 

A proposta de desenvolver ações educativas reconhecendo a dimensão que 

os saberes podem proporcionar, favorece o diálogo entre usuários e trabalhadores, 

reconhecimento do histórico de vida, necessidades de saúde e cria um valor 

diferenciado na sensibilidade e conscientização do processo saúde/doença. Para 

Giovanella et al., (2012), o princípio da integralidade é essencial para firmar a 

articulação de ações educativas que promovam educação em saúde, prevenção, 

diagnostico e recuperação da saúde, dando ênfase ao contexto social, econômico e 

cultural dos usuários e não apenas a doença. 

Com a criação de vários programas sociais na saúde, decorrente da evolução 

das políticas públicas de inclusão social, a Educação Permanente em Saúde se 

converte em ferramenta capaz de transformar teoria e prática em novos processos 

de trabalho, melhorando a convivência institucional, facilitando a compreensão das 

dificuldades da equipe e abrindo alternativas para contextualização de demandas de 

forma interdisciplinar (FAZENDA et al., 2016). A sua sustentabilidade como política 

que gera conhecimento com novas concepções nas práticas de ensino-aprendizado, 

tem invertido a lógica de promover saúde, as várias estratégias educativas que 

problematizam conflitos e têm aumentando a responsabilização da equipe e da 

participação social pela diminuição dos agravos em saúde. 

A PNEPS tem dupla função na gestão de recursos humanos: uma, de tentar 

humanizar a convivência interpessoal dos profissionais de saúde; e outra, de 
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. 

expandir o acesso das pessoas aos serviços de saúde com trabalho educativo que 

pode ser dentro da instituição, na comunidade, em clubes, igrejas e associações. 

Essas ações, objetivam levar aos usuários o conhecimento da informação sobre 

determinantes em saúde e tenta superar a fragmentação disciplinar, propondo 

enfoque interdisciplinar para socializar o conhecimento, avançando na garantia de 

direitos sociais do cidadão. 

A mudança de hábito dos profissionais de saúde a partir do diagnóstico de 

alguma situação e da busca de soluções compartilhadas para dar respostas às 

demandas, não se limitam a determinada categoria profissional. Conforme Cecílio et 

al., (2012), nessa perspectiva, o processo de trabalho se renova constantemente 

porque, as situações diárias quando discutidas em grupo transformam-se em 

aprendizagem. A PNEPS tem a responsabilidade de produzir mudanças 

significativas na Gestão, Atenção Básica, formação profissional e participação dos 

usuários. Como o serviço de saúde é descentralizado e cada região tem sua 

especificidade, o desenvolvimento de ações de educação deve seguir as orientações 

dos princípios e diretrizes do SUS para consolidação dos direitos sociais mais 

humanizados. 
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3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Articular um espaço de diálogos entre os profissionais que atuam nas 

Unidades Básicas de Saúde para conhecer a percepção destes em relação à 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde no seu trabalho. 

 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar pesquisas sobre ações e atividades desenvolvidas pelo Núcleo de 

Educação Permanente em Saúde do município de Juazeiro – BA. 

• Conhecer a visão dos profissionais das Unidades Básicas de Saúde acerca 

da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. 

• Fortalecer o trabalho de educação em saúde das equipes, através do 

desenvolvimento de “Sala de Espera”. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 
 

 

4.1 LOCAL DA PESQUISA 
 

A pesquisa foi realizada na cidade de Juazeiro – BA, na Unidade Básica de 

Saúde do CAIC, no Bairro Malhada da Areia e na Unidade Básica de Saúde do João 

XXIII, que fica localizada no Bairro João XXIII. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE JUAZEIRO - BA 
 

O município de Juazeiro foi considerado cidade pela Lei nº 1.814, de julho de 

1878. Seu progresso está associado à sua localização geográfica, proximidade ao 

Rio São Francisco e a cidade de Petrolina no estado do Pernambuco. É uma cidade 

com grande destaque na economia do estado da Bahia, na geração de emprego e 

renda no sub-médio São Francisco. Encontra-se a 500 km da capital Salvador, 

apresenta uma área territorial de 6.500.691 Km², tem uma densidade de 30/45 

hab/km², é formado por oito distritos: Abóbora, Carnaíba, Itamotinga, Junco, 

Juremal, Maniçoba, Massaroca e Pinhões, segundo fonte da Secretaria Municipal de 

Saúde (2016). 

As condições de saúde de sua população estão atreladas ao saneamento 

básico. Segundo dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) de 2017, 

Juazeiro tem 48.049 (92,16%) dos domicílios abastecidos pelo Sistema Autônomo de 

Água e Esgoto (SAAE), que é uma empresa municipalizada e tem suas ações de saúde 

desenvolvidas em parceira com as demais instituições do município. 68,94% das 

pessoas utilizam água filtrada e 11,25%, faz o tratamento de água no seu próprio 

domicilio. 18,94% das casas não realizam nenhum tipo de tratamento; 65,34% dos 

domicílios têm sistema de esgoto e 26,28% possuem fossa em casa. Quanto ao destino 

da coleta de lixo, 85,19% das residências são beneficiadas pela coleta seletiva. 

Juazeiro por ser a maior cidade do norte da Bahia e ter melhor infraestrutura para 

ofertar os serviços de saúde, tornou-se pioneira na organização do fluxo de demandas. 

Em substituição às antigas Diretorias Regionais de Saúde (DIRES), a 

Secretaria Estadual de Saúde, por meio da Lei nº 13.204/14, criou os Núcleos 
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Regionais de Saúde (NRS), que tem a finalidade de monitorar as atividades de 

regulação e de vigilância em saúde, coordenar a prestação de serviços de saúde, 

central de aquisição, contratações da saúde e corregedoria. A estratégia de (NRS), 

visa contemplar todos os princípios do SUS, têm como objetivo desenvolver uma 

regionalização dos serviços em saúde através de ações intersetoriais, orientada para 

dar maior agilidade e garantia do acesso ao atendimento. É responsável pela oferta 

de assistência de média e alta complexidade. 

 O município de Juazeiro por ser sede do Núcleo Regional de Saúde do Norte 

e ter Gestão Plena dos Sistemas, atende as cidades de Campo Alegre de Lurdes, 

Canudos, Casa Nova, Curaça, Juazeiro, Pilão Arcado, Remanso, Santo Sé, 

Sobradinho e Uauá que tem uma população estimada em 547.732 pessoas. A 

Secretaria Municipal de Saúde do município de Juazeiro é formada pelo Secretário 

Municipal de Saúde e é composta por: Secretaria Executiva, Assessoria Financeira e 

Contábil, Assessoria de Comunicação e Conselho Municipal de Saúde. 

Trabalha em conjunto com os Núcleos Regionais de Saúde promovendo a 

integralidade e equidade no atendimento, garantindo o fluxo e a continuação do 

tratamento. Atualmente têm 2.171 funcionários, 1.530 (70,47%) é profissional de 

saúde, o restante desenvolve atividades complementares, integrando assim, as 

profissões e os conhecimentos na promoção da saúde. 1.116 (72,94%) são 

concursados ou efetivos, motivo de Juazeiro permitir maior avanço no diálogo entre 

profissionais e usuários. Fonte extraída do Plano Municipal de Saúde da Secretaria 

Municipal de Saúde (2016). 

A Secretaria de Saúde tem 52 Unidades de Saúde da Família, com 64 

equipes e os serviços de saúde foram divididos em 06 Distritos Sanitário, quatro na 

zona urbana e dois na zona rural. Essa divisão teve como objetivo, facilitar a 

regionalização do serviço e a equidade no atendimento. Além disso, existem 45 

Equipes de Saúde Bucal (ESB) e dois Centros Especializados Odontológicos (CEO), 

04 equipes do Núcleo de Apoio a Saúde da Família que se revezam no atendimento 

de demandas da zona urbana e rural quando solicitados. Segundo dados do 

Departamento da Atenção Básica de 2017, atualmente, o município de Juazeiro 

apresenta 90,74% de cobertura populacional por ESF, estando dentro dos níveis 

considerados padrão pelo MS. 

A Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, atualizada em 21 de maio 

de 2013, instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). O município de Juazeiro 
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tem como ponto de atenção à saúde das pessoas com sofrimento ou transtorno 

mental a Atenção Básica através das USF e NASF, Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS), que é dividido em três núcleos: CASP II, CAPS Álcool e outras drogas 

(CAPS-Ad) e CAPS Infanto-juvenil. 

A prestação do serviço de vigilância à saúde do município é desenvolvida pelo 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST); Laboratório Central 

(LACEN); Rede de Frios; Endemias, Centro de Informações em DST/HIV/AIDS e 

Hepatites Virais (CIDHA); Vigilância Epidemiológica; e Vigilância Sanitária 

Ambiental. O Núcleo de Educação Permanente em Saúde e Gestão do Trabalho 

está vinculado à Superintendência de Humanização e Promoção à Saúde. Busca 

aproximar o conhecimento no campo da saúde de forma integrada e participativa, 

com o objetivo de fortalecer as políticas públicas de saúde, melhorando o 

aprimoramento intersetorial e dos profissionais da rede. 

 

4.2.1 Núcleo de Educação Permanente em Saúde e Gestão do Trabalho 

 

O Núcleo de Educação Permanente em Saúde e Gestão do Trabalho, foi 

instituído como política pública na Secretaria de Saúde (SESAU) no segundo 

semestre de 2009. Como o trabalho em saúde é dinâmico e apresenta a 

necessidade de melhora na comunicação entre os profissionais, o Núcleo busca 

trabalhar a expansão da educação em saúde integrando as profissões com 

conteúdos voltados à garantia de direitos sociais. 

Tem a responsabilidade também de planejar e promover junto à Atenção 

Básica e o Departamento de Humanização, a formação e capacitação dos 

profissionais, avançando na qualidade do atendimento humanizado e na relação 

entre profissionais e usuários como mostra a Figura 4. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fonte: Núcleo de Educação Permanente em Saúde (2017). 

Figura 4 - Capacitação com técnicos de enfermagem de toda a rede da Atenção Básica 
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O trabalho do Núcleo se assemelha ao fenômeno relacionado à mudança de 

paradigma no cuidado em saúde e na saúde do trabalhador. As mudanças 

estruturais da sociedade, a descoberta de novos métodos de trabalho voltados à 

convivência profissional, tem construído a visão de percepções diferentes sobre a 

fala, gestos, escrita, comportamento e outras expressões que constrói elementos 

simbólicos reproduzindo significados. 

Nesse contexto, o Núcleo tem a função de realizar ações voltadas a recursos 

humanos, consolidar processos de trabalho, valorização do servidor, qualificando a 

prática dos trabalhos de saúde mediante processos de educação permanente e 

humanização. A SESAU por ser uma instituição que oferta serviços, é um campo 

fértil para pesquisa. Atualmente as principais instituições que têm convênios com a 

SESAU e realiza atividades de ensino, pesquisa, extensão e estágios em todos os 

setores da saúde são: 

 

Tabela 1 - Instituições de ensino parceiras da SESAU 

SIGLAS DESCRIÇÃO 

UPE Universidade de Pernambuco 

UNIVASF Universidade Federal do Vale do São Francisco 

FACAPE Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de 
Petrolina 

FA Faculdade Anhanguera 

UNEB Universidade Estadual da Bahia 

FTC Faculdade de Tecnologia e Ciência 

IF SERTÂO – PE Instituto Federal do Sertão do Pernambuco 

IF Baiano Instituto Federal Baiano 
UNOPAR Universidade do Norte do Paraná 
UNINASSAU Faculdade Mauricio de Nassau 

UCBSP Universidade Católica Boliviana São 
Pablo 

BOLÍVIA Universidade Acadêmica Santa Cruz 
Bolívia 

FASJ Faculdade São Francisco de Juazeiro 

TECMED Complexo Educacional Ferreira Silva Nobre 

SESAB Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
da Secretaria de 
Saúde da Bahia 

ETSDVS Escola Téc. de Saúde Drª Valquíria 
Saturno 

Fonte: Núcleo de Educação Permanente em Saúde (2017). 
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Todas essas instituições desenvolvem papel fundamental para fortalecer os 

princípios dos SUS dentro da SESAU, formando cidadãos críticos e defensores da 

saúde pública. As atividades realizadas são complementares às atividades do 

Núcleo de Educação Permanente em Saúde. Esses convênios vêm amadurecendo a 

troca de experiência entre as disciplinas e abrindo espaço para o avanço do enfoque 

interdisciplinar e das Representações Sociais. A composição dos profissionais do 

Núcleo é multidisciplinar. Atualmente o Núcleo é formado por uma Psicóloga, uma 

Assistente Social e duas auxiliares. 

 

4.2.2 Caracterização do processo de trabalho do Núcleo de Educação Permanente 
em Saúde 
 

No primeiro momento da caracterização do Núcleo de Educação 

Permanente em Saúde que fica no primeiro andar da SESAU, em uma sala 

pequena, foi constatado que o espaço não tem capacidade de acolher todos os 

profissionais, dificultando assim, o planejamento do trabalho. Na sala quase não 

existia documentos oficiais. Indagado sobre o registro das ações e atividades, a 

informação é que se encontravam divididos nos armários de outros setores. O 

computador é antigo, não tem impressora, o mobiliário é velho e falta material para 

realizar as atividades. 

Não foram encontrados documentos arquivados atestando antigas ações 

realizadas, relatórios, atendimento, e nem a quantidade de estagiários que passou 

ou que está estagiando na SESAU. Como a demanda de estudantes é grande, o 

Núcleo é responsável por fazer o encaminhamento destes ao setor solicitado, não 

existindo um controle de entrada e saída. Muitos estagiários são descobertos 

praticando uma atividade ilegal porque não foi liberada pela Carta de Anuência, ou 

seja, falha na fiscalização. 

Os profissionais do Núcleo têm pouco tempo que trabalham juntos. Para 

atender as exigências cobradas pela Atenção Básica e organizar o processo de 

trabalho, foi elaborado um plano de ação visando colocar em prática o conceito de 

PNEPS. O objetivo principal do plano é avaliar a médio prazo, o nível de 

atendimento dos profissionais, melhorar a comunicação com a rede envolvendo 

métodos de humanização na saúde como mostra a Tabela 2. 
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Tabela 2 - Planilha de atividades comemorativas elabora pelo Núcleo de Educação Permanente em 
Saúde 

Mês Evento/Ação 

Janeiro Ações voltadas à saúde mental. 

Fevereiro Acolhimento com usuários e servidores do TFD. 

Março Dia Internacional da Mulher. 

Abril Semana Nacional de Humanização. 

 
 

Maio 

Semana do Bebê; 
Dia da Enfermagem e do Enfermeiro; Dia do Assistente Social; 
Dia Nacional da Luta Antimanicomial; Dia de Combate a Exploração 
Sexual de Crianças; 
Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna e Dia Mundial do 
Tabaco. 

Junho Dia da Imunização e Dia do Controle da Asma. 

Julho Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho. 

 

Agosto 
Dia Mundial da Amamentação; Dia do Psicólogo; 
Dia Nacional de Combate ao Fumo. 

 
Setembro 

Setembro Amarelo; 
Dia do profissional de Educação Física; Biólogo e Veterinário; 
Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio Semana do Trânsito 

Outubro Outubro Rosa 
Dia Nacional do ACS. 

 
Novembro 

Novembro Azul; 
Dia Mundial do Diabetes; 
Dia Nacional da Consciência Negra; Dia do Biomédico 
Dia Nacional de Combate ao Câncer; Dia do Servidor Público. 

 
Dezembro 

Dezembro Vermelho; 
Dia Mundial de Luta Contra a Aids; 
Dia do Fonoaudiólogo e Prevenção do Câncer de Pele. 

Fonte: Núcleo de Educação Permanente em saúde (2017). 

 
 

No segundo semestre, o Núcleo desenvolveu com mais intervenções com 

suas ações dentro do Projeto “Programa Atender Melhor” da prefeitura municipal. 

O projeto se desenvolve através de oficinas de humanização, treinamento e 

visitas técnicas à rede. Tem como objetivo, fortalecer a liderança individual ou em 

grupo, motivação da equipe, bom relacionamento interpessoal com as demais 

disciplinas, e organização no processo de trabalho, com o enfoque de ensino 

aprendizagem no local de trabalho ou nas dependências da SESAU. Além disso, 

as ações têm caráter terapêutico, é um momento de cuidado e da atenção com 

quem também cuida, como a Figura 5 mostra. 
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 Fonte: Núcleo de Educação permanente em saúde (2017). 

 

 Como o serviço em educação em saúde é praticamente infinito, o Núcleo 

participou de atividades, entre as quais: 

 

• Capacitação dos profissionais da UPA; 

• Atender Melhor SAMU e Assistência Farmacêutica; Reunião com o setor da 

Vigilância; 

• Treinamento Humanização/Relacionamento Interpessoal; 

• I encontro Humanização Saúde Mulher; Encontro com Coordenadores das UBS; 

• I Encontro Gestores foco na Humanização; Acolhimento profissional nas UBS; 

• Capacitação de Enfermeiros/Suporte a vida; Valorização dos 

Enfermeiros/Maternidade; 

• Participação na organização e realização de ações do Projeto Caravana da 

Saúde; 

• Participação na organização e realização da VIII Conferência de Saúde; 

Participação de eventos acadêmicos. 

 
Todas as ações que foram concretizadas e as que serão realizadas ainda pelo 

Núcleo, vêm contribuindo diretamente para o fortalecimento do enfoque 

interdisciplinar e das Representações Sociais. Destaco a VIII Conferência Municipal 

de Saúde, realizada entre os dias 16 e 17 de agosto, que teve como tema: “A 

ESCUTA COMO PROCESSO DE ATENÇÃO À SAÚDE E FORTALECIMENTO DO 

SUS”. 

 A conferência foi planejada e organizada com todos os setores da saúde, 

representantes da sociedade civil, trabalhadores, conselho municipal de saúde, 

Figura 5 - Capacitação realizada pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde para 
Agentes Comunitários de Saúde da rede 
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estudantes e gestores. Na ocasião foram discutidos quatro eixos temáticos: Atenção 

integral na rede de saúde: entraves e serviços; Saúde com inclusão social; Gestão 

do trabalho e Educação na Saúde e Participação e Controle Social; e Vigilância em 

Saúde do Trabalhador. O objetivo foi elencar propostas para criar o Plano Plurianual 

- PPA e o Plano Municipal de Saúde para o quadriênio (20018-2021). 

O Núcleo teve papel importante na realização desse evento. Através dele, 

foram marcadas as reuniões e divididos as comissões. A PNEPS, nesse momento 

democrático de avanço do SUS, teve espaço garantido nas discussões dos eixos 

temáticos, onde cada grupo formado poderia apresentar de 15 a 20 propostas no 

máximo, com a temática sobre educação em saúde. Para o fortalecimento das 

Representações Sociais e do enfoque interdisciplinar, o evento foi muito importante, 

a conferência seguiu o princípio da paridade, que é uma proposta garantida na Lei 

8.142/90 onde todos têm direito a voz e voto. 

Conforme o regimento interno, 200 participantes foram inscritos. Dessa forma, 

o SUS foi representado por 50% dos participantes da sociedade civil, 25% 

trabalhadores da saúde e os outros 25% gestores e prestadores de serviço da 

saúde. Durante o planejamento do evento, o Núcleo defendia que as pessoas 

convidadas ou participantes não inscritas, também pudessem ter direito a voz. Como 

todos concordaram, essa liberação passou a fazer parte do regimento. A 

Conferência de Saúde mostrou a importância da valorização do cidadão nas 

decisões, ou seja, as diferentes ideias expostas e o acesso a discussão, 

contribuíram para fortalecimento da educação em saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Núcleo de Educação Permanente em Saúde (2017). 

 

 

As oficinas realizadas no evento serviram para desenhar quais os problemas 

Figura 6 - Discussão em grupo para construir as propostas da Conferência de Saúde 
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mais graves no momento atual de corte e ameaças de direitos sociais. Os 

representantes conheceram melhor o estado de saúde da população e a 

precariedade dos serviços de saúde, demandas e alguns resultados positivos. O 

evento foi finalizado com a aprovação de 68 propostas a serem trabalhadas na 

construção do Plano Plurianual e Plano Municipal de Saúde. O Núcleo de Educação 

Permanente em Saúde mostrou sua importância no desenvolvimento de ações e 

atividades de saúde e foi recompensado com propostas de melhoria para o setor. 

 

4.2.3 Caracterização do campo de estudo 
 

A escolha do estudo na Unidade Básica de Saúde do João XXIII, foi pensada 

de acordo com a realidade local. É uma unidade que tem seu próprio prédio, com 

estrutura física adequada para reuniões e palestras tendo auditório climatizado. As 

condições socioeconômicas dos usuários são diversificadas. O bairro João XXIII, faz 

divisa com o bairro Piranga, existindo entre os dois bairros uma linha férrea 

desativada. Muitos moradores que são usuários da UBS e vivem em situação de 

vulnerabilidade social. 

Na parte central do bairro, os moradores apresentam condições financeiras 

melhores. Trata-se de uma comunidade que tem muito comércio, aquecendo o 

poder aquisitivo local, com oportunidade de trabalho e emprego a muitos moradores 

que são usuários da UBS. O bairro tem um colégio estadual; uma creche, a Justiça 

Federal e Justiça Eleitoral. Todas as ruas são pavimentadas e saneadas. Para a 

equipe ficar completa, falta o profissional agente de portaria. A UBS também é 

beneficiada por uma Médica Pediatra, Psicóloga, Assistente Social, Educador Físico 

e Nutricionista, que fazem parte do NASF e atendem quase toda demanda do 

Distrito Sanitário II no espaço físico da unidade. 

Com as exigências da PMAQ, os profissionais procuram melhorar a 

organização no atendimento e no fluxo. A unidade passou a ter nas paredes, 

informações impressas sobre serviços ofertados e classificação de risco de 

demandas espontâneas na Atenção Básica, sendo esse um grande avanço para o 

usuário saber quais tipos de serviços são ofertados pela UBS conforme Figura 7. 
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Fonte: Próprio Autor (2017). 

 

Os problemas encontrados na UBS foram: falta de rampa de acesso para 

melhorar a acessibilidade; ausência de muleta para auxiliar na locomoção de 

usuário; falta de cadeira de roda e mobília adequada para acomodar pacientes; os 

ACS não tem computador para processar seu trabalho; os banheiros não são 

adaptados para receberem deficientes; existe um grande acúmulo de guias desde 

2015 para serem marcadas na atenção especializada; muita demora no atendimento 

por conta da implantação do sistema de informações e-SUS Atenção Básica, que é 

uma estratégia de reestruturar o sistema de informação em saúde do Ministério da 

Saúde; automaticamente cadastrando o atendimento do usuário. Por conta de 

roubos consecutivos; o único objeto eletrônico que tem e pode ser usado como 

entretenimento na sala de espera é uma televisão velha e amarrada por uma 

corrente. Para as crianças, existe na sala de espera uma mesa com duas 

cadeirinhas e alguns brinquedos que são doados pela comunidade. 

A Unidade Básica de Saúde do CAIC, foi escolhida por apresentar uma 

realidade totalmente diferente em relação à UBS do João XXIII. A unidade é alocada 

no prédio do antigo Centro de Atenção Integral a Crianças e Adolescentes – CAIC’s. 

A estrutura física também dá para produzir reuniões e palestras, existindo um 

auditório vizinho pertencente à creche, mas não climatizado. O barulho das crianças 

atrapalha o desenvolvimento de atividades. As condições socioeconômicas dos 

usuários são precárias, as ruas começaram a receber pavimentação e saneamento 

básico a menos de dois anos, existe grandes bolsões de pobreza nas seis 

comunidades atendidas, o tráfico de drogas e o consumo intimidam os profissionais 

Figura 7 - Informação sobre a oferta de serviços e classificação de demandas espontânea na 
Atenção Básica 
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de saúde, que sempre alegam estarem correndo risco de vida. O fluxo de pessoas 

das invasões próximas é um problema difícil de ser resolvido, além disso, novos 

conjuntos habitacionais surgiram, aumentando a demanda na unidade. 

 O território da unidade do CAIC tem muitas chácaras; loteamentos de 

terrenos à venda, três colégios municipais; três creches, o prédio do Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS) fica próximo das intermediações. O 

comércio local é fraco, apenas alguns mercadinhos, oficinas e lojas empregam a 

mão de obra da comunidade. A equipe está desfalcada de três ACS. A unidade é 

beneficiada por uma Médica Pediatra, Psicóloga, Assistente Social e Nutricionista, 

que fazem parte do NASF e atendem os usuários do CAIC na unidade do João XXIII. 

Em relação às exigências da PMAQ, os profissionais procuram melhorar a 

organização no atendimento e no fluxo, a unidade não têm informações impressas 

sobre serviços ofertados e classificação de risco de demandas espontâneas na 

Atenção Básica. Não existe muleta para auxiliar na locomoção dos usuários e nem 

cadeira de roda. Falta mobília para acomodar pacientes; os ACS não têm 

computador para processar seu trabalho, só existe um banheiro que é coletivo para 

os usuários de todos os sexos e não é adaptado para receber deficiente, Há um 

grande acúmulo de guias desde 2014 para serem marcadas na atenção 

especializada e muita demora no atendimento por conta da implantação do sistema 

de informações e-SUS Atenção Básica. 

 

4.3 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS DA PESQUISA 
 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do 

Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas (CEDEP) da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), sob o protocolo nº 648 733 

17.5.0000.5196 CEP/CEDEP/UNIVASF, respeitando todos os princípios 466, de 12 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde, que 

regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012). 

As pessoas que responderam ao formulário foram informadas do propósito da 

pesquisa, metodologia utilizada e dos seus direitos, através de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), visto com mais detalhes no Anexo I, 

elaborado com termos e linguagem adequados à realidade local e do processo de 

trabalho dos profissionais. Os pesquisadores em questão assumiram a 



61 
 

responsabilidade de resguardar o sigilo, o anonimato e o direito do participante 

deixar de participar da pesquisa em qualquer momento, sem acarretar danos, 

obedecendo aos seguintes princípios bioéticos: autonomia, não maleficência, 

beneficência e justiça. Após esse esclarecimento, os participantes que aceitaram, 

leram e assinaram o TCLE (BRASIL, 2012). 

 

4.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

Trata esse estudo de uma pesquisa quanti-qualitativa de caráter exploratório, 

que têm por finalidade estimular os participantes a pensarem livremente sobre a 

proposta do estudo, subtraindo deles aspectos subjetivos,emotivos e espontâneos 

que possam contribuir para a evolução do conhecimento científico. Nas Ciências 

Humanas, Sociais e de Saúde, as pesquisas quanti- qualitativa vem sendo utilizadas 

para buscar percepções e entendimentos sobre a natureza do objeto pesquisado, 

abrindo espaço para novos olhares sobre a temática, através dos métodos 

interativos e humanísticos que agregam valor (RICHARDSON, 2017). 

A escolha por essa metodologia deveu-se à proposta da pesquisa em 

investigar o significado dos fenômenos, manifestações, fatos, eventos, vivência, 

ideias, sentimentos, entre outros aspectos relevantes. Quando direcionado a 

Educação Permanente em Saúde, como foi o foco da discussão, as representações 

e simbolismos expressos, foram traduzidos e compartilhados num ambiente natural, 

facilitando ao pesquisador melhor compreensão dos resultados observados. 

A interdisciplinaridade enquanto percurso metodológico e exigido na doutrina 

do Programa Pós-Graduação em Ciências da Saúde e Biológica, pretende contribui 

com a formação de profissionais com diferentes visões críticas, estimulando a 

capacidade de ser um pesquisador, capaz de definir sua postura ideológica e 

corrente epidemiológica. Para realizar intervenções interdisciplinares e ampliar o 

objeto de estudo, foram desenvolvidas atividades intersetoriais para transmitir 

conhecimento, aproximar as diferenças existentes nas profissões, instituições, 

gestão, entre profissionais de saúde e sociedade civil (JAPIASSU, 2016). A 

abordagem quanti-qualitativa, nesse enfoque, justifica-se, como forma adequada 

para entender os problemas complexos da investigação, compreender e classificar 

processos dinâmicos vivido pelos profissionais de saúde. 

A estratégia de triangulação concomitante de Creswe (2007), que tem o 
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objetivo de agrupar dados, foi usada na pesquisa para construir a tabela de ações e 

atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde. O 

estudo fundamenta-se na abordagem das Representações Sociais por ser uma 

modalidade particular de conhecimento, cuja função é a elaboração de 

comportamento e a comunicação entre sujeitos, fortalecendo o conhecimento dos 

profissionais envolvidos no estudo (ABRIC,1998). 

Para Jodelet (1989), as Representações Sociais são expressas por circulação 

e cruzamento cotidiano de palavras, gestos, imagens, encontros, entreoutros. 

Segundo Moscovici (2012), é possível interpretar e construir o real, considerando as 

relações sociais já existentes, não se referindo à repetição de comportamentos ou 

relações, trata da produção de saberes sociais e socialização de conhecimento, 

construída pelas relações sociais do homem individualmente ou em grupo. Para os 

trabalhadores da saúde, como é caso dessa pesquisa, o conceito de Educação 

Permanente em Saúde se realiza com influência da percepção ou sentidos, 

produzindo conhecimentos específicos que quando dispensado à população, 

fortalece a ideologia das Representações Sociais. 

 

4.5 PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 

Após ter cumprido o cronograma de atividades, a pesquisa foi feita com 02 

Enfermeiros, 02 Dentistas, 05 Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, 02 Auxiliares 

de Saúde Bucal, 11 Agentes Comunitários de Saúde, 01 Auxiliares de Serviço Geral, 

02 Recepcionista e 01 Porteiro. Nenhum dos dois médicos das UBS do estudo 

quiseram participar. Como critério de inclusão para participar da pesquisa, foi 

esclarecido aos profissionais na apresentação do projeto de intervenção, que era 

opcional sua participação. Já para o critério de exclusão, foram considerado os 

profissionais que não aceitaram participar do estudo por motivos pessoais. 

 

4.6 AMOSTRAGEM 
 

A presente pesquisa teve uma amostra de 26 participantes, na Unidade Básica 

de Saúde do João XXIII, 17 profissionais da equipe contribuíram com sua opinião e na 

Unidade Básica de Saúde do CAIC, 09 profissionais participaram do estudo. 
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4.7 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

Os instrumentos utilizados para obter o resultado do estudo foram um 

computador, caixa de som e data show. Foi aplicado um formulário conforme Anexo 

II com doze perguntas, dez de múltipla escolha e duas questões abertaspara os 

participantes expressarem seus pensamentos sobre ações e atividades de educação 

permanente promovidas pela Atenção Básica, e a opinião sobre o relacionamento 

profissional da equipe. O segundo instrumento foi à aplicação de um formulário 

sócio-econômico-demográfico com perguntas de múltipla escolha e abertas 

conforme Anexo III. 

 

4.8 COLETA DE DADOS 
 

A forma e coleta dos dados não seguiu um padrão, foi feita aleatoriamente no 

Núcleo de Educação Permanente em Saúde, no mês de agosto e nas UBS entre 

os meses de setembro e outubro. A pesquisa foi dividida em duas etapas: a 

primeira, foi desenvolvida na Secretária Municipal de Saúde no Núcleo de 

Educação Permanente em Saúde, pertencente à Superintendência de 

Humanização e Promoção à Saúde. 

O objetivo específico dessa etapa foi pesquisar em arquivo público, relatórios, 

atas e demais documentos existentes, as ações e atividades em desenvolvimento; 

conhecer parcerias institucionais, dependências físicas do Núcleo e entender a 

didática e o processo de trabalho pedagógico dos profissionais em relação à Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde. Foi apresentada aos profissionais do 

Núcleo, a liberação da carta de anuência, dando total liberdade para investigar e 

pesquisar as ações e atividades do Núcleo. 

A segunda etapa do estudo foi realizada com profissionais das Unidades 

Básicas de Saúde do CAIC e João XXIII, para conhecer a percepção deles em 

relação à Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Nessa etapa da 

pesquisa, primeiro foi apresentado o projeto de intervenção às equipes, em seguida, 

participação em reuniões, visitas domiciliares com os profissionais, palestras para 

profissionais, usuários e grupos, para construir confiança e aplicar os formulários. 

 
 

 



64 
 

Figura 8 - Reunião com a equipe de saúde do João XXIII e CAIC, apresentação do projeto de 
intervenção 

 
Fonte: Próprio autor (2017). 

 
 

Seguindo os objetivos do projeto de intervenção, foi desenvolvida duas 

atividades de educação em saúde para os usuários de cada UBS. A sala de espera 

“recepção”, foi o local destinado para realizar a atividades. Os temas escolhidos para 

serem discutidos nos encontros foram pensados de acordo com a linha de pesquisa 

do estudo “saúde, sociedade e ambiente”. Priorizou-se elevar o conhecimento da 

realidade regional e local, indicadores de saúde, SUS, meio ambiente, instituições de 

ensino e das políticas públicas. 

O cronograma de atendimento e reuniões das UBS serviu para o planejamento 

e execução das atividades educativas que foram desenvolvidas no momento em que 

o usuário dedica um pouco de seu tempo para cuidar da saúde e enquanto não é 

atendido. Nesse momento de espera do usuário, foi colocado em prática, atividades 

com a transmissão de informações através de vídeos informativos, num ambiente 

crítico, reflexivo, de escuta e acolhedor. Os usuários participaram com direito a voz, 

expressando as suas necessidades, contribuindo de forma efetiva para o aumento 

do controle social. 

Para levar o conhecimento acadêmico a outro grupo, foi colocado em prática a 

intersetorialidade entre as instituições. O estudo foi expandido com o apoio dos 

profissionais das UBS, através de uma palestra no CRAS, que é a porta de entrada 

para os programas sociais do governo federal. Os usuários do CRAS são os 

mesmos assistidos pelas duas UBS. Lá se desenvolver o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A palestra teve objetivo de contemplar os 

usuários das duas equipes. 

O foco do SCFV, é de construir espaço de troca de ideias, prevenir e monitorar 
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situações de risco social, desenvolver a socialização e a convivência de risco social, 

elevar o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos e incentivar a 

socialização, convivência, saúde comunitária e apoiar crianças e adolescentes. A 

maioria das pessoas que necessita de acompanhamento psicológico nas UBS, é 

absorvido pelo CRAS, os profissionais das duas instituições estão sempre 

atendendo juntos. Eles participam de atividades de educação permanente, 

capacitação, reuniões e ações em conjunto. Há dois anos foi formado o grupo de 

mulheres para desenvolver o SCFV, que hoje é formado por 22 pessoas que se 

encontram nas terças e quintas-feiras pela manhã. 

 

Fonte: Próprio autor (2017). 

 
 

Essas pessoas têm histórico de vida semelhantes e tentamelhoraraqualidade 

de vida e a autoestima através desse grupo. O CRAS tem a obrigação de produzir 

educação permanente no grupo, com palestras e reuniões. O conceito de 

intersetorialidade, nesse contexto, ajuda a promover novos conhecimentos, fortalecer 

as Representações Sociais e o enfoque interdisciplinar. Na palestra realizada os 

temas escolhidos foram voltados à geração de renda, preservação do meio ambiente 

e saúde. Após a realização dessa atividade, mais dois encontros foram marcados, 

para colocar em prática o que foi repassado nos vídeos. Finalizou com o grupo, 

produziu-se repelente caseiro e vassouras com o aproveitamento de garrafas 

plásticas de polietileno. 

 

Figura 9 - Ação intersetorial com palestra no CRAS 
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Figura 10 - Produção de repelente caseiro e a produção de vassouras com garrafas plásticas de 
polietileno 

 

Fonte: Próprio autor (2017). 

 
 

A UBS do João XXIII desenvolve atividades de práticas corporais com um 

grupo de 26 mulheres. Foi realizada uma palestra para o grupo. Os temas 

escolhidos para serem debatidos foram: questão de gênero, saúde da mulher e 

autoestima. A palestra foi totalmente interdisciplinar. Foi à primeira atividade de 

educação em saúde que o grupo teve, participaram da atividade a Médica Pediatra, 

Educador Físico, e a Nutricionista do NASF; a Enfermeira da ESF, a Psicóloga do 

CRAS e o pesquisador. 

Figura 11 - Palestra com o grupo de prática corporais da UBS do João XXIII 

 
 

Fonte: Próprio autor (2017). 

 
 

As duas unidades de saúde são receptoras de pesquisadores e estudantes de 

várias universidades. Nesse semestre, só a UBS do João XXIII até o final do estudo, 

estava com estudantes do Colegiado de Enfermagem da UNIVASF. O projeto de 

intervenção foi apresentado verbalmente à docente responsável pela disciplina e aos 
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alunos. Para complementar os objetivos do estudo, participei de três visitas 

domiciliares e uma capacitação com a professora, estudantes eAgentes 

Comunitários de Saúde. Nas três visitas, os estudantes conheceram realidades 

diferentes que foram discutidas em grupo com a equipe de saúde. 

Na realização da capacitação para os agentes comunitários de saúde, foi 

apresentada uma palestra com dois temas: “questão de gênero e saúde da família”, 

apresentado pelo pesquisador e “modificações corporais e sexualidade na 

adolescência”, apresentado pelos alunos do Colegiado de Enfermagem. 

 

Figura 12 - Capacitação para Agentes Comunitários de Saúde da UBS do João XXIII 

 
 

Fonte: Próprio autor (2017). 

 

A Prefeitura Municipal de Juazeiro desenvolve por meio da SESAU o Projeto 

Caravana da Saúde, que têm como função, ofertar consultadas com especialistas 

Oftalmologistas, Clínico Geral, Dentista, Cardiologista, Ortopedista e 

Endocrinologista, exames laboratoriais e eletrocardiograma. O objetivo é sanar 

demandas reprimidas nas unidades e atender consultas pré-marcadas. É um 

momento em que a estrutura física da unidade recebe atenção especial porque 

muitos problemas antigos de infraestrutura são resolvidos. 

Durante o desenvolvimento do estudo, as duas UBS foram beneficiadas pelo 

projeto. A organização de resolutividade de demandas fica a cargo da equipe, que 

se reunirem três vezes tendo como pauta o planejamento e organização do evento. 

Sendo esse momento democrático para a evolução dos princípios do SUS, uma vez 

que é feita uma triagem sobre os piores casos e que mais necessita de atendimento.  

O segundo passo dado pelos profissionais, foi informar aos usuários que teria sido 

beneficiado pelo projeto Caravana da Saúde. Nesse contexto, a união do grupo faz a 

diferença na divisão de consultas.  
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Fonte: Próprio autor (2017). 

 

 

4.9 TRATAMENTO DOS DADOS 
 

O tratamento dos dados foi realizado no mês de outubro e novembrodo 

presente ano. As questões dos formulários foram organizadas na integra no 

programa de computador Word e tabulados no programa Excel. O resultado das 

duas questões abertas do formulário foi analisado no software Iramuteq, utilizado 

para ajuda complementar na construção do material teórico, consulta bibliográfica na 

base de dados do Scielo e Google Acadêmico. 

Os dados do questionário foram divididos em oito categorias (sexo, idade, cor, 

profissão, estado civil, situação de moradia, grau de escolaridade e renda). Os 

resultados obtidos não foram submetidos a uma correlação das respostas, 

mostrando na integra a real situação sócio-econômico-demográfico em que vivem os 

profissionais de saúde das duas unidades estudas. Das dez questões de múltipla 

escolha do formulário, foram escolhidas quatro delas, para fazer análise de 

correlação entre as respostas do estudo que mais se identifica com o tema proposto 

e as variáveis. 

A primeira delas foi a 3º do formulário (Como você classifica seu serviço?). A 

segunda, corresponde a 7º questão(Qual sua avaliação em relação às atividades de 

capacitação promovidas pela Atenção Básica?). Aterceira, corresponde a 8º (Como 

classifica o desenvolvimento da Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde no seu trabalho?) e a quarta e última questão corresponde a 9º do formulário 

(Como você classifica a realização de atividades socioeducativas fora do espaço 

físico da unidade?). 

O material coletado das duas questões abertas do formulário foi dividido em 

Figura 13 - Reunião de equipe para planejamento e organização do Projeto Caravana da 
Saúde 
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quatro dimensões. O comando usado para definir cada uma delas foram quatro 

asteriscos, um espaço, mais um asterisco, o nome do arquivo, um símbolo, 

underline, número ou nome, como mostra o exemplo da fala_1(*****fala_1). A 

resposta textual da (fala_1) e (fala_3) dos profissionais corresponde à questão onze, 

a (fala_2) e a (fala_4) corresponde à questão 12. A divisão em dimensões tem como 

função criar categorias, evitando que o Iramuteq produza uma ideia central do 

corpus de textos. Esse processo deu-se da seguinte forma. Foi agrupada as falas de 

todos profissionais por unidade para formar as variáveis. Esse processo foi feito com 

separação das fala por parágrafos. 

 

4.10 ANÁLISE DE DADOS 
 

O software Iramuteq, foi idealizado e desenvolvido pelo Francês Pierre 

Ratinaud em 2009 (CAMARGO, 2013). Trata-se de programa informático gratuito, de 

fácil acesso, que pode ser encontrado no site (HTTP://www.iramuteq.org/). Ancora- 

se no software R, e libera diferentes característica de análise lexical estatística sobre 

corpus textual e sobre tabelas de indivíduos por palavras agrupadas. No Brasil, o 

software vem passando pelo processo experimental e de aprimoramento de seu 

vocabulário. Mesmo não estando com a configuração do dicionário em língua 

portuguesa, em 2013 começou a ser usado e desenvolvido em regime open source 

(código aberto). 

A sistematização dos dados foi de acordo com o método de conteúdo de 

Bardin (2011). Para potencializar a análise de conteúdo, tudo foi informatizado com o 

emprego de softwares a fim de contribuir no trabalho do pesquisador. Esse software 

foi escolhido por fazer a análise estatística do corpus textuais, “elemento do corpus”, 

e tabelas com rigor, por ser um programa de base informacional algorítmica, gratuito 

e de origem francesa, que permite diferentes formas de análise dos dados 

O Iramuteq versão 0.7 alpha 2, foi utilizado no estudo por se adequar bem às 

Ciências Humanas e Sociais e das Representações Sociais. Possibilita diferentes 

resultados decorrentes das formas de análises, que são: classificação hierárquica 

descendente, análises estatísticas textuais clássicas; análise de similitude, nuvem de 

palavras e pesquisa de especificidades de grupos. Uma dasvantagensapresentadas 

pelo software é a possibilidade de gerar um rigor estatístico preciso, construção de 

gráficos e tabelas, fácil compreensão das interfaces e dos simbolismos provenientes 

http://www.iramuteq.org/)
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das expressões. 

Todas as respostas abertas do formulário passaram por um processo 

minucioso de tradução, foram originalmente transcritas e computadorizada pelo 

programa Word, consecutivamente transportadas para um corpus de textos. O 

banco de dados foi configurado no Software R utf-8, o corpus foi constituído por 04 

textos, 23 números de segmentos de textos, 915 ocorrências e 259 números de 

forma, que é equivalente a 67, 10% e 28,31% referentes a ocorrências. Os 

resultados apresentados na análise do software, constituem uma parte introdutória 

do estudo, onde pesquisador interpretar e explica as evocações. Essa parte exigem 

um saber próprio e afinidade com a bibliografia. É a fase mais importante para criar 

espaços de socialização do conhecimento no meio acadêmico. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A avaliação sócio-econômica-demográfico no estudo serviu como referência 

para mostrar o perfil da vida dos profissionais das equipes. O Gráfico1 apresenta 

claramente a diferença de sexo entre profissionais que compõem as duas unidades. 

85% dos profissionais que participaram da pesquisa são do sexo feminino e 15% do 

sexo masculino. Esse resultado explica a supremacia e o empoderamento feminino 

no setor da saúde, as formas de Representações Sociais dessas profissionais, que 

iniciaram na luta pela reforma sanitária, nos embates políticos incessantes pela 

manutenção do SUS, melhoria da saúde comunitária e das políticas públicas 

(AGUIAR, 2015). 

 No setor da saúde, as tomadas de decisões para promoção da saúde são 

diferentes de outros setores comuns do mercado de trabalho, onde há uma grande 

desvalorização salarial e da capacidade das mulheres. Não existe diferença de sexo 

no SUS, segundo Ferreira (2011), o poder de decisão é igualitário, todos tem direito 

a voz e representações, conforme a Constituição Federal de 1988. 

 

 
Fonte: Próprio Autor (2017). 

 

O enfrentamento das desigualdades de cor e raça que gera injustiças em 

nossa sociedade, vem crescendo por meio de estudo e dos grandes resultados 

colhidos em pesquisas científicas. Parte da sociedade e das instituições 

transformam esses resultados em bandeira de luta por igualdade de direito, gênero e 

inclusão social cidadã. O Gráfico 2 trata do resultado auto declarado, onde os 

profissionais envolvidos no estudo citarama sua cor. Os dados sobre a composição 

racial da equipe apontaram que, 19% dos participantes declararam ser de cor 

branca, 15% negra, 50% parda, 12% moreno e 4%outros. 

Gráfico 1 - Dados da identificação profissional por sexo 
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Fonte: Próprio Autor (2017). 

 
 

O desfalque de profissionais nas equipes de saúde é um problema constante. 

O estudo aplicado na UBS do CAIC, revelou que ela tem menos profissionais 

trabalhando do que é necessário. Esse déficit acumula demandas para outros 

profissionais e atrapalha o processo de trabalho. O resultado do Gráfico 3, refere-se 

às profissões dos participantes. A variável “outros” é composta pelos os profissionais 

participantes do estudo, Recepcionista, Agente de Portaria e Serviço Geral. O 

resultado está de acordo com Dos Santos (2011), já que o mesmo afirma que o ACS 

é uma categoria dentro da equipe com maior número de pessoas, os dados mostrou 

que 42% participaram do estudo. Técnicos ou Auxiliar de Enfermagem somaram 

19%, outros 15%, Auxiliar de Saúde Bucal, Dentista e Enfermeiro cada um com 8%. 

 

Fonte: Próprio Autor (2017). 
 
 

O Gráfico 4 refere ao estado civil dos profissionais. Os dados obtidos revelam 

que quase a metade da equipe, 42%, é Casada, 31% se encontra Solteiro, 19% 

Gráfico 2 - Composição racial das equipes de saúde do João XXIII e CAIC 

Gráfico 3 - Profissões participantes da pesquisa 



73 
 

Separada. Divorciada ou Viúvo apresentaram em cada variável 4%. 

 

 
Fonte: Próprio Autor  (2017). 

 
 

Outro fator que pode ter influência na saúde, na qualidade de vida e no bem- 

estar dos profissionais de saúde, é a situação de moradia. Ferreira (2011), fala que a 

moradia é um bem intocável onde as pessoas ou famílias podem conviver em 

harmonia, se reproduzir, fazer suas atividades laborais, gozar de liberdade, relaxar e 

educar-se. Além disso, essa questão já era reconhecida pelas agências 

internacionais de saúde que cobrava mais empenho para diminuir o déficit de 

moradia pelo mundo. Segundo o entendimento de Sucupira et al., (2013), na 

Conferência de Ottawa, o incentivo às políticas públicas de moradia era para ser 

prioridade entre as nações, por ser determinante em saúde dos mais importantes 

para a promoção da saúde. Na análise interpretada dos dados, foi possível obter os 

seguintes resultados: 77% dos participantes já conseguiram realizar o sonho de ter 

sua casa própria; 12% moram em residência alugada; 8% em casa cedida e 4% em 

outro tipo de moradia. 

 

Fonte: Próprio Autor  (2017). 

Gráfico 4 - Estado civil dos participantes da pesquisa 

Gráfico 5 - Situação de moradia dos participantes do estudo 
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O nível de escolaridade, mostra a realidade da falta de interesse dos 

profissionais em buscar uma qualificação através da graduação. Observa-se na 

pesquisa que os profissionais com Ensino médio completo é 65% dos participantes; 

Superior completo 19%; Superior incompleto 8%; e Ensino médio incompleto e 

Fundamental completo cada variável apresentou 4%. 

 

Fonte: Próprio autor (2017). 

 

 

No formulário foi pesquisado o número de pessoas por residência. 3,35% 

habitantes por casa; as residências (94,12%) possuem saneamento básico e 

(5,88%) não são beneficiadas por esse serviço público. As casas têm (100%) de 

água encanada e energia elétrica; (70,56%) das residências têm suas ruas 

pavimentas. A renda tem grande impacto nos indicadores de saúde. Através dela, o 

desenvolvimento das capacidades individuais pode contribuir para promoção da 

saúde. Dos participantes do estudo, 85% afirmaram ganhar entre 1 a 3 salários 

mínimospormês e 15% entre 4 a 7 salários mínimos. A média de idade dos 

participantes é de 34 anos. 

Os dados obtidos pelo formulário foram organizados das seguintes formas; 

das 10 questões aplicadas, 06 usaram o método exploratório descritivo para 

transmitir o resultado e em 04 questões foram feitas uma correlação das respostas 

por unidade de saúde. Vieira (2015), afirma que os avanços na capacidade de definir 

o processo de trabalho em equipe, a organização de serviços e de trabalho em 

grupo é uma tarefa muito difícil de realizar na Estrutura de Saúde da Família. 

Gráfico 6 - Qualificação educacional dos profissionais participantes 
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A abrangência do atendimento e o grau de resolutividade devem envolver 

toda a rede para funcionar. Nesse contexto, faz-se necessário muito diálogo e 

entrosamento dos profissionais e da gestão para obter bons resultados, melhorar o 

atendimento e os indicadores em saúde que é uma exigência da PMAQ. Conforme 

Batista (2011), a definição do processo de trabalho e harmonia da equipe está 

diretamente relacionada à qualidade dos serviços e da promoção da saúde. Os 

dados apontaram que 19% acham ruim, 23% acham bom, 27% ótimo e 31% 

excelente. 

 
Fonte: Próprio Autor (2017). 

 
Os dados do Gráfico 8 analisam o pensamento dos participantes no estudo 

sobre uma questão recorrente dentro do sistema de saúde pública, a rotatividade de 

profissionais e suas consequências para o trabalho em equipe. Medeiros (2012), 

conceitua rotatividade, como permanente saída e entrada de pessoas na equipe, 

voluntária e involuntariamente, o autor afirma que normalmente quando isso 

acontece, têm-se uma queda na produção dos serviços, principalmente se o 

profissional que sair for peça chave no planejamento da instituição ou no processo 

de trabalho. Em se tratando dos profissionais médicos e enfermeirosque 

sãoessências à produção dos serviços de saúde e, teoricamente, responsáveis pela 

operacionalização e organização no atendimento da ESF, as consequências podem 

ser desastrosas para os usuários por vários fatores, entre eles, o aumento na 

demora das consultas. 

A rotatividade dos profissionais está associada também à complexidade das 

demandas do SUS, regionalização dos serviços onde muitos profissionais trabalham 

em locais indesejados que não oferecem segurança, ambiente inapropriado para 

promoção da saúde, falta de perfil para trabalhar na saúde da família, flexibilização 

do mercado de trabalho em decorrência do neoliberalismo, corte de direitos 

Gráfico 7 - Avaliação do trabalho da equipe multidisciplinar no local 
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trabalhistas, subcontratação, flexibilidade nas transferências dos profissionais, 

interferência do Departamento de Recursos Humanos, Gestão e Atenção Básica. 

Segundo o entendimento de Cunha (2011), a ESF tem como um de seus 

pilares de sustentação a integralidade das ações, o elo de confiança entre 

profissionais e usuários, a construção de vínculos efetivos e laços sociais.  Já 

Coelho (2012), e Mitre (2012), acrescentam que o profissional de saúde, depois de 

algum tempo na equipe e na comunidade, pode acumular experiência e afinidade 

com os usuários para desenvolver um acolhimento mais humanizado. Com a 

rotatividade essa base fica frágil e tem que ser renovada para fortalecimento da 

promoção da saúde. 

Durante a intervenção, as duas UBS passaram por essa fase. Através de 

permuta, foram substituídos os médicos e enfermeiros, observando-se que essa 

troca de profissionais foi solicitada pelos mesmos, alegando ter o desejo de trabalhar 

na zona rural e não ter mais ânimo para continuar na comunidade. Foi constatado 

prejuízo ao serviço, desmotivação momentânea por parte de alguns componentes da 

equipe nas reuniões por conta da implantação de novos planejamentos com outra 

filosofia de trabalho. Os dados revelam que 46% dos participantes veem a 

rotatividade de profissionais como ruim para o desenvolvimento dos serviços; 19% 

acham que essa prática é péssima; 19% classifica a rotatividade com sendo 

boa,12% falaram que era ótimo e 4% excelente. 

 

Fonte: Próprio Autor (2017). 

 
A satisfação pessoal do profissional pode ter relação causal com seu trabalho 

e pode ser avaliado de muitas formas, utilizando vários conceitos metodológicos. 

Martinez (2016), afirma que nas Ciências da Saúde houve uma evolução nas 

Gráfico 8 - Percepção sobre a rotatividade de profissionais na equipe de saúde 
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pesquisas sobre satisfação no trabalho, o tema vem sendo tratado com grande 

relevância pelos altos índices de comprometimento à saúde dos trabalhadores. 

Fatores como desgaste emocional, alto nível de estresse, falta de autonomia na 

tomada de decisões, negatividade com a atividade profissional e as condições de 

trabalho, podem gerar comportamentos diferentes: baixa estima no ambiente de 

trabalho, na vida social, diminuição da produtividade no serviço, prejuízo nas 

relações sociais internas da instituição. 

Segundo Medeiros (2016), Fatores externos podem aprofundar o problema da 

saúde do trabalhador, dentre eles, o aspecto psicossocial que exerce interferência 

na saúde física e mental. Outros fatores produzidos por más condições de trabalho 

com cobranças da gestão e dos usuários estão relacionados com o resultado do 

gráfico. Na UBS do João XXIII, uma ACS encontra-se afastada da sua função e no 

CAIC duas ACS. Segundo relato dos colegas, os motivos do afastamento estão 

relacionados ao processo de trabalho, como muitos profissionais não consegue da 

resposta a demanda, a baixa estima para produzir resultados e saúde torna-se 

comprometido. 41% dos profissionais da UBS do João XXIII classificam seu serviço 

excelente; 24% relata ser bom; 18% ótimo e outros 18% consideram ruim. 

 

 
Fonte: Próprio Autor (2017). 

 

 

O Gráfico 10 refere-se aos dados colhidos na UBS do CAIC. Observa-se que 

44% dos participantes consideram seu serviço bom; 22% classificaram como 

excelente; 11% ótimo e 22 % consideraram seu serviço ruim. 

Gráfico 9 - Avaliação de qualidade dos serviços de saúde dos profissionais 
de saúde do João XXIII 
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Fonte: Próprio Autor (2017). 

 
No geral, as duas unidades forneceram resultados expressivos na avaliação 

da satisfação com o seu serviço, apontando dados que nos fazem entender que 

mais da metade da equipe do João XXIII vêm o local de trabalho agradável para 

promoção da saúde. Na UBS do CAIC a variável bom teve grande destaque com 

uma porcentagem superior às demais. Essas duas comparações apontam que 

mesmo com toda dificuldade que tem para trabalhar na ESF, os profissionais se 

sentem orgulhosos por poder participar de uma equipe de saúde. Quando se trata da 

variável ruim, o resultado foi equilibrado nas duas UBS. Vários aspectos 

relacionados à estrutura das unidades, comunidade e a equipe podem ter 

influenciado o resultado. Feldman e Ruthes (2011), afirma que; “as pessoas 

precisam comunicar-se em praticamente todas as atividades. E precisam comunicar-

se bem, pois a comunicação deficiente normalmente pode ser confundida com a 

falta de competência profissional”. 

A comunicação entre Gestão, Atenção Básica, profissionais e usuários na 

Secretaria de Saúde de Juazeiro, mesmo com o avanço da tecnologia, ainda é um 

problema a ser superado. Frequentemente, usuários criticam a falta de comunicação 

da secretaria, que demora a passar informações sobre marcação de consultas, 

exames, cirurgias e resultados de procedimentos. Levando-se em consideração que 

a demanda nas ESF que é a porta de entrada para atenção primária não diminui em 

decorrência da questão social, as duas UBS do estudo atendem seu território e as 

demandas espontâneas. A comunicação é necessária para a formação de um 

trabalho integrado, com planejamento organizado de ações preventivas para 

construir resultados positivos na promoção da saúde e fortalecimento das 

Representações Sociais. 

Gráfico 10 - Avaliação de qualidade dos serviços de saúde dos profissionais de saúde do 
CAIC 
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Feldman e Ruthes (2011), afirmam existirem vários tipos de comunicações. 

Só o jeito de uma pessoa olhar para outra já é considerado uma comunicação, 

como ficar em silêncio, fazer careta e entre outros tipos. O gerenciamento da 

Atenção Básica, do Núcleo de Educação Permanente e da ESF, depende de 

comunicação. Dela os princípios do SUS são colocados em práticas. Segundo o 

entendimento de Cecílio et al., (2012), sobre Atenção Básica, nas discussões de 

casos, a comunicação representa o papel central para conhecer o caso. A partir 

dela, cria-se o envolvimento da Rede de Atenção e Assistência. Nas UBS em 

questão, foi observado que a maioria das discussões de casos é realizada 

aleatoriamente entre os profissionais envolvidos. O NASF desenvolve um 

importante trabalho através de seus profissionais, mas a integração entre as 

equipes para discussões de casos, fica centralizada nos profissionais envolvidos. 

Segundo Fazenda (2016), para o fortalecimento das ações com enfoque 

interdisciplinar, esse modelo deve ser superado, pois, correr risco da ESF trabalhar 

repetindo modelo fragmentado de atendimento, voltado a recuperação biológica 

individual. De acordo com os dados obtidos, os resultados demonstram que 46% dos 

profissionais participantes acham a comunicação e discussão de caso 

boa,19%afirmaram ser excelente com mesmo valor para ótimo e 15% tem essa 

prática como ruim. 

 

 

Fonte: Próprio Autor (2017). 

 

Durante a intervenção do estudo foram presenciadas várias falas da equipe 

reclamando da falta de comunicação, por gerar prejuízos ao usuário, em muitos 

casos deixando de realizar uma consulta ou exame de difícil acesso. A 

quantidade de serviços realizados pela unidade, as cobranças da Atenção Básica 

Gráfico 11 - Avaliação de comunicação nos estudos de casos 
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e Gestão por resultados para PMAQ, é uma das justificativas alegadas para falta 

de tempo de marcarem reuniões com a finalidade apenas de discussões de 

casos. Fausto et. al., (2014), relata a divisão de funções na equipe como parte do 

processo de trabalho da ESF. Essa prática, tem influência histórica na formação 

do profissional de saúde. Com o desenvolvimento da ciência, o método 

cartesiano durante décadas, aperfeiçoou e valorizou as superespecializações, 

fragmentando o saber e dividido o todo em parte. O estudo das doenças e o 

avanço da tecnologia passou a produzir resultados rápidos através do 

diagnóstico, terapia e medicamentos. 

A partir da percepção particular do profissional sobre o valor agregado de seu 

trabalho na equipe, podem gerar iniciativas a uma ação transformadora e humanista 

com equidade do atendimento. Adalberto Barreto (2008), menciona que todo ser 

humano tem seu valor próprio, todos são doutores de seu conhecimento, o que é 

positivo deve ser transmitido porque nas superações dos obstáculos nascem as 

respostas e as soluções. A alto-estima do profissional com a profissão que ele 

escolheu para ser, se relaciona com a promoção da saúde e a qualidade de vida. 

Outro autor que tem pensamento semelhante é Sen (2010). Para ele, quando o 

sujeito tem garantido o acesso à melhoria de suas capacidades, a exclusão social 

tende a amenizar. 

A satisfação em relação à função dentro da equipe engloba todos esses 

conceitos. Atualmente só o motivo de estar empregado é uma realização pessoal. 

Como a formação na saúde é voltada para o atendimento de pessoas e muitos 

profissionais moram próximo do local de trabalho, o conhecimento técnico da 

profissão por sua natureza, às vezes ajuda diretamente a resolver problemas da 

comunidade. Nesse contexto, não está sendo colocada em conta a dificuldade na 

estrutura comunitária, o salário e as demandas reprimidas da unidade, o grau de 

satisfação de fazer parte da equipe, gerando resultados positivos. Os dados 

revelam que 35% dos profissionais consideram excelente sua função dentro da 

equipe; 23% acham ótimo, outros 23% bom; 12% tem seu grau de satisfação ruim 

e 8% se mostram insatisfeitos, considerando péssima a função que exerce na 

equipe. 
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Fonte: Próprio Autor (2017). 

 
 

Outros fatores que podem ter influência nas respostas é a área de formação 

do profissional, o sentimento de inferioridade perante outros componentes da equipe 

e a desvalorização da contribuição gerada através do seu trabalho em equipe. O 

estabelecimento de consensos entre os profissionais nos problemas cotidianos das 

equipes tem papel fundamental para fortalecer a satisfação em compor uma equipe, 

o trabalho integrado nas UBS do estudo, mesmo sofrendo com a rotatividade de 

profissionais, têm mostrado diferentes características que se associar ao estado 

emocional, mental, financeiro, aspirações, vivências e poder. Esse conjunto de 

formas para serem aprimoradas e colocadas em práticas para construção da 

promoção da saúde requer muito trabalho e articulação. 

O Gráfico 13 está relacionado à conscientização e colaboração do papel que 

cada profissional tem sobre sentimentos positivos em fazer parte da equipe 

multidisciplinar, ajudando as pessoas a melhorarem de vida, se associando a 

vivência no território e suas particularidades, a possibilidade de atuação na 

recuperação de patologias dos usuários através da assistência e o processo de 

construção de laços afetivos que é primordial ao fortalecimento da ESF e do SUS. 

Câmera (2012), afirma que o processo saúde-doença, tem se modificado bastante 

nas últimas décadas, exigindo a introdução de novos métodos complementarem à 

saúde pelos profissionais, dentre eles, a educação permanente em saúde se encaixa 

como ferramenta importante na socialização do conhecimento. Os profissionais de 

saúde, cujo foco de trabalho é a promoção da saúde, atuação no cuidado, na escuta 

qualificada, fortalecimento de vínculo, orientação para a população sobre 

autocuidado, passaram a serem atores sociais importantes na aproximação dos 

usuários e na expansão de novos saberes. Esse papel humanista assumido desde 

Gráfico 12 - Grau de satisfação da equipe com as suas funções 
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sua formação na área da saúde, acompanhando e avaliando casos, intercedendo 

em necessidades imediatas para melhorar indicadores, eleva a confiança e o 

sentimento de ser uma pessoa útil ao desenvolvimento da saúde coletiva. Nesse 

contexto, perguntado qual a percepção que os profissionais têm em relação ao valor 

de sua contribuição para diminuir problemas de saúde. As respostas apontaram que 

38% consideram boa sua atuação como um membro da saúde, colaborando para 

amenizar problemas de saúde, 31% acha excelente a contribuição dada; 23% têm 

consciência que sua contribuição é ruim e 8% acharam ótimo a forma como ajuda as 

pessoas a resolverem seus problemas de saúde. 

Fonte: Próprio Autor (2017). 

 
A Atenção Básica no município desenvolve seu trabalho através de um 

conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, tenta abranger a 

proteção e promoção da saúde de grupos vulneráveis. Pelo tamanho geográfico do 

município, a dimensão de sua cobertura, a quantidade de políticas públicas e de 

setores de saúde que ela é encarregada de operacionalizar, fiscalizar e dar 

assistência, só um trabalho integrado com a rede consegue produzir resultados 

positivos. Ribeiro (2016) e Yazbek (2014), explicam ser fundamental que a Atenção 

Básica planeje ações explorando a rede, colocando o conceito da integralidade e 

intersetorialidade no fortalecimento de vínculos. 

As dificuldades são grandes para conseguir levar conhecimento ao grande 

número de funcionários existentes na secretaria, conforme Carneiro (2012), a 

Educação Permanente em Saúde tem o potencial de expandir e ampliar o 

conhecimento sobre o SUS, cuidados em saúde e promoção da saúde. Atenção 

Básica necessitar de organização, recursos e profissionais das diferentes áreas para 

construir diversificadas formas de capacitações, principalmente, para ESF que 

atende usuários com características e cultura desiguais. A atualização do 

Gráfico 13 - Percepção dos profissionais sobre sua contribuição para redução dos problemas de 
saúde 
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conhecimento sobre determinantes em saúde esteve presente nas pautas das 

reuniões da Atenção Básica, tornando-se uma preocupação da gestão em melhorar 

os indicadores de saúde e conseguir ficar dentro dos padrões exigidos pelo 

Ministério da Saúde e da PMAQ. O Gráfico 14 faz análise sobre a avaliação que os 

profissionais da UBS do João XXIII têm em relação às atividades de capacitação 

promovidas pela Atenção Básica. 41% dos participantes afirmaram ser excelente 

como a Atenção Básica vem promovendo ações de capacitação, 29% declararam 

ser boa, 18% declaram como ótima e 12% acharam que as atividades de 

capacitação promovidas pela Atenção Básica é ruim. 

 

Fonte: Próprio Autor (2017). 

 
Observa-se que na UBS do CAIC, 56% dos participantes do estudo considera 

ruim as atividades de capacitação promovidas pela Atenção Básica e o percentual 

de 11% foi declarado nas variáveis como excelente, ótimo, bom e péssimo. Esses 

dados mostram grande diferença de concepções por unidades estudadas. 

 

 

Fonte: Próprio Autor (2017). 
 

Nas comparações dos dados obtidos, percebe-se que a UBS do CAIC 

considera os serviços de capacitação realizados pela a Atenção Básica insuficientes 

Gráfico 14 - Avaliação em relação às atividades de capacitação promovidas pela Atenção 
Básica na UBS do João XXII 

Gráfico 15 - Avaliação das atividades de capacitação promovidas pela Atenção Básica na UBS 
do CAIC 
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para a realidade do território. O resultado desse gráfico pode ter sido influenciando 

pelos problemas de saúde apresentados na UBS que são decorrentes de vários 

fatores: exclusão social por falta de oportunidade no mercado de trabalho; violência; 

falta de equipamentos sociais nas comunidades; vagas na atenção especializada; 

demora para receber e marcar resultados; escassez de recursos humanos, entre 

outros. Já a UBS do João XXII, apresenta menos problemas sociais, os profissionais 

se mostraram mais satisfeitos com as ações de capacitação. No geral, a Atenção 

Básica busca atualizar o conhecimento dos profissionais com rotatividade de 

atividades, englobando a rede de atenção, ficando os profissionais das UBS do 

estudo fora de muitas ações. 

O gráfico 16 trata sobre a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde. Na Secretaria de Saúde de Juazeiro- BA, essa política é desenvolvida pelo 

Núcleo de Educação Permanente em Saúde, que tem apenas três funcionários e 

alguns estagiários. Com três superintendências e 47 setores de saúde, totalizando 

2.171funcionários,oplanejamento,organizaçãoerealizaçãodeaçõeseatividadesde 

educação permanente realizadas pelo Núcleo devem contemplar todos os 

funcionários.  

O desafio para operacionalização do Núcleo com uma equipe pequena e sem 

recurso é grande, diante da demanda. O Núcleo participa de datas comemorativas 

do município, eventos, desenvolvimento de programas, projetos e reuniões com a 

gestão. O processo de trabalho dentro dessas circunstâncias acaba prejudicando a 

finalidade do Núcleo que de melhorar o nível de conhecimento dos profissionais 

através da educação em saúde. Sant´anna Dias et al., (2013), contribuem com o 

pensamento afirmando que a formação educacional na saúde desde de sua origem 

não era destinada a saúde coletiva, sempre priorizando o desenvolvimento de 

habilidades para atender melhor. Zanotelli (2013), afirma que com o avanço do 

conceito ação-reflexão-ação, abriu espaço para novos métodos na base de 

formação dos profissionais de saúde.  

 A PNEPS, traz a possibilidade de aumento de laços sociais, aumento dos 

saberes e ampliação do diálogo entre a teoria e a prática no mesmo local de 

trabalho, com ensino/aprendizagem em educação em saúde. A sociedade evoluiu 

sua forma de procurar atendimento, muitos usuários são informados de quais tipos 

de patologias têm, essa evolução no conhecimento em decorrência do acesso a 

tecnologia, exigi que diariamente os profissionais melhor e seus conhecimento para 
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realizar um atendimento humanizado. Segundo Barreto (2008), todas as pessoas 

tem seus conhecimento próprio que contribuir de forma complementar a saúde. Na 

UBS do CAIC, 56% dos participantes do estudo classificaram ruim o 

desenvolvimento da Política de Nacional de Educação Permanente em Saúde no 

seu trabalho; 33% consideraram como bom e 11% acharam ruim. 

 

 

 
Fonte: Próprio Autor (2017). 

 

 

Os dados obtidos na UBS do João XXII mostram uma divisão nos resultados. 

29% acharam bom ou ótimo o desenvolvimento da PNEPS no seu local de trabalho, 

24% consideram excelente e 18% classificaram como ruim. 

 

Fonte: Próprio Autor (2017). 

 

 

Com base nos resultados, as duas UBS se mostraram totalmente 

inconformadas com a falta de atividades que envolva a política de educação em 

saúde, por ser ela fundamental para elevar o conhecimento dos princípios dos SUS. 

Gráfico 16 -  Avaliação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde no trabalho 
na UBS do CAIC 

Gráfico 17 - Avaliação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde no trabalho 
na UBS do João XXIII 
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Os usuários mais conscientes sobre agravos em saúde exigem que os profissionais 

tenham um conhecimento amplo. Como a prioridade da Gestão e Atenção Básica é 

desenvolver processo de trabalho monitorando indicadores de saúde, os dados 

revelaram que a necessidade de melhorar a percepção dos profissionais em relação 

à Política Nacional de Educação Permanente em Saúde com a realização de ações 

e atividades focalizadas na ESF. 

A aproximação que o Programa Estratégia Saúde da Família faz com o 

usuário através da escuta qualificada e do acolhimento no atendimento, tem 

aproximado a equipe da comunidade, políticas setoriais e instituições locais do 

território. O conceito de responsabilidade sanitária nesse enfoque, ultrapassa os 

limites da instituição. A realização de atividades socioeducativas externas, 

contribui para o avanço das Representações Sociais empoderando atores sociais 

com a transmissão do conhecimento sobre cuidados em saúde. Nas comunidades 

onde se localizam as unidades do estudo, existem muitas instituições com 

infraestrutura para realização desse tipo de ação. Entretanto, como dependem da 

iniciativa da equipe, pouco foi discutido sobre a temática. O Gráfico 18 analisa 

como os profissionais da UBS do João XXIII definem esse tipo de atividade, 29% 

atribuíram esse valor nas variáveis excelentee bom; 18% consideram ótimo e 

24% classificaram como ruim. 

 

Fonte: Próprio Autor (2017). 

 

 
A UBS do CAIC apresentou resultados expressivos que mostra uma diferença 

no pensamento sobre a realização de atividades socioeducativas fora da unidade. 

33% dos participantes responderam na variável péssimo e ruim, 22% consideram 

bom e 11% acharam ótimo. 

 

Gráfico 18 - Avaliação das atividades socioeducativas fora do espaço físico da unidade 
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Fonte: Próprio Autor (2017). 

 

 Os dados revelaram que a UBS do CAIC tem essa prática defasada. A 

rotatividade de profissionais pode ser causa estrutural para o não incentivo de 

atividades externas. A UBS do João XXIII apresenta melhores índices relativos a 

concepção sobre realização de atividades socioeducativas fora da unidade de 

saúde. Nesse contexto, a Atenção Básica e a Gestão deve entrar com a logística. O 

trabalho de articulação intersetorial com grupos sociais existentes na comunidade 

fica por conta da própria equipe. Essa iniciativa quando colocada em prática, eleva 

todos os princípios do SUS, com a comunicação entre os indivíduos, trocas de 

ideias, escuta da voz e das diferentes opiniões. Pode-se compreender a realidade 

social e planejar ações focalizadas nas necessidades de saúde da comunidade. 

A interação sobre problemas de saúde, serviços ofertados e a estrutura da 

unidade deve ser avaliada com a participação da sociedade. Uma atividade fora do 

ambiente de trabalho requer tempo para organização, divisão de tarefas, 

mobilização e finalização. Esse processo é visto como uma ferramenta importante 

de aproximação do usuário com os serviços de saúde, para o enfoque 

interdisciplinar e das representações sociais, na realização desse tipo de atividade, o 

valor agregado na dispersão de informações, gera aumento dos laços sociais e 

empoderamento de atores sociais. 

O Gráfico 20 faz uma análise dos profissionais sobre o que acham do 

atendimento de sua própria equipe de trabalho. Conforme Ferreira (2011), qualquer 

cidadão brasileiro tem direito à cobertura dos serviços do SUS, independentemente 

de sua classe social. Os profissionais de saúde teoricamente, por ter conhecimento 

sobre prevenção de agravos em saúde e ser beneficiado pela política de saúde do 

trabalhador que incentiva a prática do cuidado, usam sempre o SUS para prevenção. 

Gráfico 19 - Avaliação das atividades socioeducativas fora do espaço físico da unidade 



88 
 

Os mesmos procedimentos usados pelos usuários de requisitar autorização para 

consultas, exames, diagnósticos, terapia e um infinito aparento de atendimento é 

concedido ao profissional.  

Nesse contexto, os profissionais mudam de posição e passam a ser usuário 

do sistema, enfrentando a burocracia da central de marcação e toda demora na fila 

de espera, demandas reprimidas, falta de médicos, especialistas, remédios e outros 

problemas estruturais. Como todos os participantes do estudo em algum momento 

da vida, ou seus familiares já passaram por esse processo, eles poderão relataram 

sua analise como cidadão dotado de direito constitucional e usuário do sistema de 

saúde sobre o atendimento da equipe. Os dados apontaram que 38% dos 

participantes consideram o trabalho de sua equipe excelente, 27% classificaram 

como ótimo e 15% relataram ser bom ou ruim. 

Fonte: Próprio Autor (2017). 

 
 

As questões 11 e 12 do Formulário foram analisadas pelo software 

IRAMUTEQ. Primeiro, foi utilizado o método Análise de Similitude, depois Nuvens de 

Palavras. Esses dois métodos possibilitaram mostrar as palavras do corpus textuais 

mais evocadas pelos participantes. A Figura 14 apresenta os dados em forma de 

árvore que é uma das possibilidades ofertada pela Análise de Similitude. A partir do 

gráfico foi feita uma análise do material coletado para relaciona palavras com relativa 

importância. 
 

 
 
 

Gráfico 20 - Avaliação dos profissionais de saúde sobre sua equipe de trabalho 
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Fonte: Próprio autor (2017). 

 
Com a função de aproximar palavras que possibilita identificar as ocorrências 

entre elas, foram interpretadas algumas falas para fazer a correlação com o 

resultado. O sujeito 05 relata o seguinte, “Deveria ter mais atividades educativas 

voltadas para nossa área. O problema é que se coloca muito e pouco se faz por nós 

técnicos de enfermagem”. Essa fala está se referindo à questão de atividade de 

capacitação para os profissionais técnicos de enfermagem, que são responsáveis 

por atender grandes demandas dentro das unidades, principalmente na área de 

epidemiologia. O sujeito 11, fala que é necessário ter “Mais diálogo para ter um 

desempenho melhor”, percebemos que a falta de comunicação na equipe ainda é 

um problema existente e atrapalha o processo de trabalho, a qualidade do serviço e 

o atendimento. 

 A palavra “equipe” refere-se à união dos saberes, ao avanço dos conceitos 

do SUS, processo de trabalho, metas, educação em saúde, capacitação e outras 

palavras que no corpus de textos aparece com pouca expressão. O sujeito 19 relata 

que “Em minha opinião a educação permanente das equipes de saúde da família 

constitui importante estratégia para desenvolver a reflexão crítica sobre as práticas 

dessas equipes”.  

No entanto, para que haja um processo dialético entre os saberes dos 

profissionais e os saberes da comunidade, é preciso que o projeto de educação 

permanente esteja orientado para a transformação do processo de trabalho, 

englobando as necessidades de aprendizagem das equipes com conhecimentos, 

Figura 14- Árvore com as principais palavras do corpus textuais 
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habilidades, atitudes e valores da comunidade”. O sujeito 21, faz crítica à pouca 

realização de atividades em equipes ou para a equipe, “No momento, pouco foi 

disponibilizado, o que torna as ações, muito pobres, trazendo como consequência 

pouca homogeneidade entre as equipes do município”. A palavra “melhor” se refere 

à qualidade. O sujeito 13, crítica a falta de atividades que poderia dar capacidade ao 

profissional para melhorar seus conhecimentos, “Poderia ser melhor mais ainda falta 

o desenvolvimento de atividades que vem ajudando a nós e a comunidade no bem 

comum”. 

 Já o sujeito 25 destaca em sua fala a questão interpessoal e a convivência 

humanizada no serviço. “Humanização, mas não essa ai que tanto se fala, e sim, 

amor, carinho, vontade de dar o seu melhor, se colocar no lugar do outro”. A palavra 

“atividade” é colocada como uma necessidade diária nas unidades de saúde, 

sempre é o centro das discussões paralelas ou das reuniões, o sujeito 07 fala o 

seguinte “As ações e atividades são boas, mas pode melhorar”, o sujeito 23 relata 

um problema recorrente na saúde, onde muitos profissionais começar a trabalhar e 

não passar por uma atividade de capacitação para conhecer o local de trabalho, 

“Estou atuando no município faz apenas dois meses e ainda não tive a oportunidade 

de participar de nenhuma atividade desde tipo. Também não tenho conhecimento da 

existência de nenhum programa de educação permanente que realizou atividade na 

unidade”. As outras palavras com menor grau na Análise de Similitude como “falar”, 

“estar”, “mesmo”, e “conhecimento” são encontradas nas expressões citadas pelos 

sujeitos. Nos resultados encontrados, foi possível identificar na estrutura de corpo 

textual, a correlação nos dois métodos de análise, que apresentou a concepção dos 

profissionais sobre a Política nacional de educação permanente em saúde, 

dificuldades que a equipe tem em implantar uma agenda de educação em saúde, 

poucas ações realizadas pela Atenção Básica e o núcleo de educação permanente 

as UBS do estudo. 

Na análise do método Nuvem de Palavras, foi feita uma correlação das 

palavras mais evocadas na Análise de Similitude. Podendo observar que as palavras 

“mais”, “equipe”, “mesmo”, “melhor” e “atividades” se destacaram como maiores na 

Nuvem. As outras palavras, como menos destaque também se identificaram pela 

correlação na análise do material coletado tendo também relativa importância no 

sentido das declarações sobre a PNEPS. 
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Fonte: Próprio autor (2017). 

 
 

A frequência mostrada pelo agrupamento de palavras, presentes no corpus 

trata de uma análise lexical com mesmos valores numéricos e ocorrências. A palavra 

mais aparece 16 vezes; equipe 15; mesmo 9; melhor 8 e atividades também 8. 

Esses resultados são iguais nas duas formas de tratamento das palavras utilizado 

pelos dois métodos no IRAMUTEQ. 

 

Figura 15 - Nuvens de Palavras que mostra as principais palavras dos grupos textuais 
evocados pelos participantes 
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6 CONCLUSÕES 
 

 

A dinâmica dos serviços de saúde é complexa e exige dos profissionais um 

saber próprio para convivência coletiva. Através da Política Nacional de Educação 

Permanente, os profissionais poderiam ter uma ferramenta de capacitação cotidiana, 

mas com a dificuldade financeira que passa o setor, falta de profissionais para 

compor a equipe e ajudar a planejar e executar ações educativas, torna-se muito 

pouca para o universo de servidores da Secretaria serem beneficiados com 

realizadas pelo Núcleo de educação Permanente. A análise revelou que o Núcleo 

realiza ações de Educação Permanente em Saúde englobando todos os setores 

com várias abordagens metodológicas, porém, ainda é insuficiente para elevar o 

conceito da Política de Educação Permanente em Saúde. Os profissionais 

envolvidos no estudo não têm rotina de desenvolver ações ou atividades de 

educação permanente, ações de sala de espera só se realizar quando é para ser 

repassado informações de mudança de atendimento ou algo semelhante. Observa-

se que os profissionais das Unidades Básicas de Saúde do estudo, gostam de 

quando tem atividades realizadas pela gestão ou atenção básica, como é difícil 

acontecer, eles faz críticas fortes principalmente a Atenção Básica por não articular 

mais atividades e só se preocupar em cobrar resultados positivos sobre indicadores 

de saúde, para garantir o incentivo financeiro da PMAQ e ser reconhecida pela 

Gestão como eficiente. 
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ANEXO I 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TCLE 
 

Eu, , declaro 

ler e concordar com as condições presentes e imposta neste termo de 

consentimento livre e esclarecido, sendo assim participarei voluntariamente na data 

de    /    /2017 do projeto de pesquisa sobre as seguintes informações: 

 
Título da Pesquisa: “PECEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE 

EDUCAÇÃO PERMANTE NA ÁREA”. 

Nome do (a) Pesquisador (a): Gilberto Gomes de Souza 
 

Nome do (a) Orientador (a): Lucia Marisy Sousa Ribeiro Oliveira 

 

 
1. Natureza da pesquisa: Venho através deste documento lhe convidar a participar desta 

pesquisa que tem como finalidade fazer um estudo sobre as ações e atividades de 
Educação Permanente em Saúde na ESF promovido pelo Núcleo de Educação Permanente 
em Saúde e Humanização do município. 

2. Participantes da pesquisa: Os sujeitos serão trabalhadores de saúde dos ESF 
referenciados, de idade superior a 18 anos. Os dados serão obtidos através da aplicação de 
um formulário e um questionário. 

3. Envolvimento na pesquisa: Ao assinar esse termo estará permitindo a verificação de 
informações sobre a percepção dos profissionais em relação as ações e atividades de 
educação permanente em saúde e as condições socioeconômica dos participantes. Terá a 
liberdade de recusar a sua participação no desenvolvimento desta pesquisa a qualquer 
momento que desejar, sem nenhum prejuízo para você. Sempre que quiser poderá pedir 
mais informações sobre a pesquisa através do telefone do (a) pesquisador (a) do projeto e, 
se necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa. 

4. Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e 
éticas, assim, os riscos para os participantes da pesquisa serão mínimos. A aplicação do 
formulário e do questionário será feita depois que os laços de confiança do pesquisador com 
as equipes de saúde estudadas tenha aumentado, a pesquisa não oferece risco à 
integridade física das pessoas, bem como não serão realizados procedimentos invasivos e 
nem riscos econômicos. Os possíveis riscos são constrangimentos perante pessoas caso a 
sua identidade venha a público, o que será minimizado pela garantia da confidencialidade 
das informações e pelo anonimato de todos que participarem da pesquisa. 

5. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 
confidenciais. Somente o pesquisador e seu orientador (e/ou equipe de pesquisa) terão 
conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os 

resultados dessa pesquisa. 
6. Benefícios: Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto. Entretanto, 

esperamos que este estudo proporcione melhor visão sobre a política de educação 
permanente em saúde. O pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos, 
respeitando-se o sigilo das informações coletadas, conforme previsto no item anterior. 
Reafirmamos que os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução Nº 466/12 do Conselho 
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Nacional de Saúde. 
7. Critério de Suspensão da pesquisa: Você poderá suspender a sua participar na pesquisa 

a qualquer momento, caso retire seu termo de consentimento, sem nenhuma penalização. 
8. Despesas: Você não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem 

como nada será pago por sua participação. Caso ocorram gastos oriundos da sua 
participação na pesquisa, terá direito a ressarcimento. 

9. Assistência: Caso você venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação 
na pesquisa, previsto ou não no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, terá direito à 
indenização e receberá assistência integral e imediata pelo tempo que for necessário. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 
participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: Confirmo 
que recebi uma via deste termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de 
pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 
Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre esclarecida, 
manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. 

 
 

 

Assinatura do Participante da Pesquisa 
 

 

Gilberto Gomes de Souza (Pesquisador) 
 

 

Lucia Marisy Sousa Oliveira Ribeiro (Orientador) 

 

 
Contato do Pesquisador Responsável: Gilberto Gomes de Souza. Telefone: (87) 98874- 
2629; E-mail: Gilberto.gomes81@hotmail.com. Instituição: Universidade Federal do Vale do 
São Francisco – UNIVASF. Av. José de Sá de Maniçoba, s/n, centro, Petrolina – PE. 
Contato do outro componente da equipe de pesquisa: Dr. Lúcia Marisy Sousa Oliveira 
Ribeiro. Telefone: (87) 21016768; E-mail: lucia.oliveria@univasf.edu.br Docente do 
Programa de Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas da UNIVASF. Av. José de Sá 
de Maniçoba, s/n, centro, Petrolina –PE. Se houver dúvidas sobre a ética da pesquisa entre 
em contato com o Comitê de Ética e Deontologia em estudos e pesquisas – CEDEP. 
Avenida José de Sá Maniçoba - Centro, Petrolina - PE, Cep: 56304-917. 
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Luciana Duccini Vice-Coordenadora: Rodolfo 

Araújo da Silva. 

 

Telefone do Comitê: (87) 2101 6896 E-mail: cedep@univasf.edu.br

mailto:Gilberto.gomes81@hotmail.com
mailto:lucia.oliveria@univasf.edu.br
mailto:cedep@univasf.edu.br
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ANEXO II 
 
 

FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO 

 
 
1. Como é o processo de trabalho da equipe multidisciplinar dentro da unidade básica de 

saúde onde atuar? 

Péssimo (  ) Ruim (  ) Bom (  ) Ótimo (  ) Excelente (  ) 

 
 

2. No seu entendimento, a rotatividade de profissionais na equipe traz consequências? 

Péssimo (  ) Ruim (  ) Bom (  ) Ótimo (  ) Excelente (  ) 

 
 

3. Como classifica seu serviço? 
Péssimo (  ) Ruim ( ) Bom (  ) Ótimo (  ) Excelente (  ) 

 
 

4. Como é a comunicação profissional da equipe em relação à discussão de casos? 

Péssimo (  ) Ruim (  ) Bom (  ) Ótimo (  ) Excelente (  ) 

 
5. Qual seu grau de satisfação em relação a sua função dentro da equipe? 

 Péssimo (  ) Ruim (  ) Bom (  ) Ótimo (  ) Excelente (  ) 

 
6. Você acha que tem contribuído para diminuir problemas de saúde em qual proporção? 

Péssimo (  ) Ruim (  ) Bom (  ) Ótimo (  ) Excelente (  ) 

 
 

7. Qual sua avaliação em relação às atividades de capacitação promovidas pela Atenção 

Básica? 

Péssimo (  ) Ruim (  ) Bom (  ) Ótimo (  ) Excelente (  ) 

 
 

8. Como classifica o desenvolvimento da Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde no seu trabalho? 

Péssimo (  ) Ruim (  ) Bom (  ) Ótimo (  ) Excelente (  ) 

 
 

9. Como você classifica a realização de atividades sócio-educativas fora do espaço físico 

da unidade? 

Péssimo (  ) Ruim (  ) Bom (  ) Ótimo (  ) Excelente (  ) 

 
10. Você como usuário (a) do sistema público de saúde, como avalia o atendimento da 

equipe de saúde que você trabalha? 
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Péssimo (  ) Ruim (  ) Bom (  ) Ótimo (  ) Excelente (  ) 

 
 

11. Qual sua opinião em relação às ações e atividades de educação permanente promovida 

pela Atenção Básica para os profissionais de saúde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Em sua opinião para o relacionamento da equipe ser exemplar falta o quê? 
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ANEXO III 
 
 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO SOCIO-ECONÔMICO-DEMOGRÁFICO. 

 
1. DADOS DEIDETIFICAÇÃO: 
Sexo: M (   )  F(  ) Idade:  
 
 

2. COR: Branca (  ) Negra (  ) Parda (  ) Moreno (  ) Outros (  ) 

 
 

2. PROFISSÃO: Agente de Saúde Bucal  (   ) 
                            Dentista (   ) 
                            Enfermeiro (   ) 
                            Agente Comunitário de Saúde (   )  

                           Outros (   ) 

 
3. ESTADO CIVIL: Casado (  ) Solteiro (  ) Viúvo (  ) Separado (  ) Divorciada (  ). 

 
 

4. SITUAÇÃO DEMORADIA: 
 
Casa: Própria (  ) Alugada (  ) Cedida (  ) Outros (  )  

Nº de Habitantes por domicilio:_______ 

Possui saneamento: Sim (  ) Não (  ) 

Possui água encarnada: Sim (  ) Não (   ) 

Possui energia: Sim (  ) Não (  ) 

Rua pavimentada? Sim (  ) Não (  ). 

 
 

5. GRAU DE ESCOLARIDADE:  

 

(  ) Fundamental incompleto 

(  ) Fundamental completo  

(  ) Médio incompleto 

(  ) Médio completo 

(  ) Superior incompleto  

(  ) Superior completo. 

 
6. RENDA: 1  à  03  salários mínimos(  ) 04  à  07  salários mínimos ( ) 08 à 10 salários 

mínimos (  ) Mais de 10 salário mínimo (  ) .  


