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RESUMO 

 

 

Este estudo objetivou desenvolver tecnologia de avaliação do Curso de Especialização em 

Saúde da Família e Comunidade, considerando a perspectiva dos egressos, no que se refere à 

sua atuação na Estratégia Saúde da Família (ESF). A metodologia consistiu na realização 
da construção do Diagrama de Árvore decompondo o programa em categorias com 
a colaboração de Experts; submeteu o Diagrama ao Método do Júri definindo pesos 
para as categorias e consensuando as opiniões de Especialistas; construiu o 
instrumento de avaliação, um questionário, balizado no último nível do diagrama. O 
Diagrama resultante ficou constituído por 03 eixos estruturantes ou categorias do 
primeiro nível, a saber: Sistema Conceitual, Atributos da ESF e Processo de 
Trabalho na ESF. A concordância entre os Juízes foi calculada pela mediana, 
apontando como de muita importância estes 03 eixos e ainda as seguintes 
categorias de detalhamento ou de segundo e terceiro nível: determinantes sociais, 
conceito ampliado de saúde, PSF, regulamentação do PSF, estrutura familiar, 
integralidade, atenção domiciliar, visita domiciliar, assistência domiciliar, 
territorialização, acolhimento, vínculo, intersetorialidade, trabalho em equipe e 
planejamento local. As demais categorias obtiveram importância mediana ou alta, o 
que justificou a manutenção de todas. O Questionário foi construído a partir do 
último nível do Diagrama, representado pelas categorias de maior detalhamento. O 
estudo contribuirá com as práticas avaliativas na Educação na Saúde no Tocantins e 
possibilitará mudanças na cultura avaliativa local pertinente ao programa estudado, 
podendo ser estendido aos outros programas de formação em saúde. Também 
possibilitará um olhar mais crítico sobre a práxis na ESF. 
 
PALAVRAS-CHAVE1: Formação de Recursos Humanos. Avaliação. Educação na 

Saúde. Saúde da Família;  
 

  

                                                 
1
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ABSTRACT 
 
 

 
Construction of Assessing Technology of the Specialization on Family and Community Health 
under the perspective of the graduates  
  

Abstract 

This study had the objective of developing an assessing technology of the Specialization Course on 
Family and Community Health by considering the perspective of graduates regarding their 
performance in the Family Health Strategy (ESF). The methodology consisted on performing the 
construction of the Tree Diagram by decomposing the program into categories with the collaboration of 
Experts; it submitted the Diagram to the Jury Method by defining the weights for the categories and 
setting a consensus among the Specialists´ opinions; and, it constructed the assessing instrument, a 
questionnaire, validated at the last level of the diagram. The resulting Diagram comprised 03 
structuring axis or categories of the first level, that is: Conceptual System, ESF Attributes and Work 
Process in the ESF. The agreement among the judges was calculated according to the average, by 
pointing out these 03 axis as very important and, yet, the following detailing categories or those of 
second and third levels: social determinants, broadened health concept, PSF, PSF regulation, family 
structure, integrality, home care, home visit, home assistance, territory approach, welcome, bond, inter 
sectors approach, team work and local planning. The remaining categories received mean or high 
importance what justified the maintenance of them all. The Questionnaire was constructed starting 
from the last level of the Diagram represented by the categories of higher details. The study will 
contribute for the assessing practices regarding Health Education in Tocantins and make possible 
changes in the local assessing culture related to the studied program and may be extended to other 
programs of health education. It will also make possible to draw a more critical glance at the ESF 
praxis. 
 
Key words¹: Education of Human Resources. Assessment. Health Education. Family Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Diretoria de Gestão da Educação na Saúde (DGES) é um setor vinculado 

hierarquicamente à Superintendência de Gestão Administrativa e de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Estado do 

Tocantins (SESAU/TO). Tem como uma de suas atribuições nucleares, a gestão da 

educação na saúde no que tange à descentralização da política com conseqüente 

fortalecimento dos municípios, integração ensino-serviço e atendimento às 

responsabilidades sanitárias estaduais previstas no Pacto pela Saúde. Também 

responde pelo Plano Estadual de Educação Permanente que prevê o 

desenvolvimento da formação e requalificação dos servidores para o Sistema Único 

de Saúde (SUS), balizado pela discussão e construção curricular e pedagógica das 

ações formativas internas ou com instituições de ensino parceiras de acordo com as 

necessidades locorregionais. É responsável, ainda, pela divulgação e fortalecimento 

da Política de Educação Permanente e pelo desenvolvimento do eixo de ciência e 

tecnologia em saúde.  

O espaço formador situado neste setor traz a perspectiva de constituir-se 

como Escola de Saúde Pública do Estado do Tocantins, o que encontra-se em 

processo de negociação política e administrativa para alcance de tal status, 

constituindo-se neste momento como uma Escola de Saúde Pública Embrionária. 

Esta Diretoria tem origem histórica e ideológica na NOB/RH-SUS do 

Ministério da Saúde de 1996, que preconiza que o modelo de educação permanente 

facilite a interlocução entre educação, trabalho e regulação e assegure a formação e 

a capacitação de trabalhadores em saúde, visando a qualidade dos serviços para os 

usuários. Em 2001, a SESAU/TO contribui para o fortalecimento da Estratégia 

Saúde da Família, a partir da estruturação do Pólo de Capacitação e Educação 

Permanente para desenvolvimento de cursos e conseqüente construção de novos 

perfis profissionais das equipes. Esta é uma iniciativa de desenvolvimento do setor 

de recursos humanos, especificamente voltado para a qualificação profissional.  

Em 2002, agrega-se a este setor a atribuição de atendimento das demandas 

prioritárias de formação para áreas técnicas e hospitalares, como complemento às 

ações educativas já desenvolvidas e, o Centro Formador evolui no organograma 

para Coordenação de Gestão da Educação na Saúde no ano de 2003, em momento 
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nacional favorável com a publicação do Documento Ministerial “Políticas de 

formação e desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente - 

Pólos de Educação Permanente”. A partir de 2006, a Coordenação é transformada 

em Diretoria, com a função primordial de desenvolvimento da política de Educação 

Permanente para os trabalhadores do SUS. 

Como servidora pública estadual efetiva há 12 anos, a pesquisadora atua 

neste setor desde junho de 2005. Sua inserção se inicia como técnica da Gerência 

de Pós-Graduação. Com a transformação da Coordenação em Diretoria e a criação 

da Coordenação Pedagógica, por um ano ela ocupa a posição de coordenadora. 

Atualmente, está como Assessora da Diretoria, um lugar de gestão, que acumula 

funções ligadas à formação, coordenando o Núcleo de Planejamento e Avaliação da 

DGES/TO, com funções transversais que incluem o planejamento estratégico e 

operacional da equipe, o monitoramento das ações da Diretoria, articulações 

interinstitucionais e demais ações estratégicas associadas. Também coordena 

interinamente a Comissão de Integração Ensino-Serviço ligada à Comissão 

Intergestores Bipartite do Tocantins (CIES - CIB/TO). 

Após coordenar a Especialização em Processos Educacionais em Saúde, 

realizada em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação 

Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ), atualmente, a pesquisadora é Orientadora de 

Aprendizagem do Curso de Especialização em Saúde Pública e Coordenadora 

Estadual do Curso de Qualificação de Gestores para o SUS, ambos também 

realizados em parceria com esta instituição. A atuação docente também envolve a 

participação em Grupos de Trabalho para construção curricular de vários cursos, 

como a Qualificação de Apoiadores dos Colegiados de Gestão Regional, 

Qualificação de Facilitadores de Processos Educacionais em Saúde e assessoria 

metodológico-pedagógica para as áreas técnicas da SESAU/TO. Todas estas ações 

são voltadas para a formação de servidores do SUS.  

A DGES, como Escola Embrionária de Saúde Pública do Tocantins, é 

responsável pelo desenvolvimento de vários eventos educacionais, dos quais muitos 

são inovadores, caracterizados pela aplicação de metodologias ativas, com ênfase 

na problematização. A carência de processos sistemáticos de avaliação vinculados a 

estes cursos é uma das fragilidades deste processo, o que limita a readequação dos 

currículos. Quando a avaliação é realizada ocorre pontualmente, focalizando os 

aspectos normativos em detrimento de uma sistemática processual que aborde 
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parâmetros quantitativos e qualitativos do âmbito institucional e de cada evento 

educacional. Para a qualificação e requalificação de nossa práxis, justifica-se a 

investigação, na busca do desenvolvimento de tecnologias para avaliação dos 

cursos realizados. 

Como profissional de saúde, envolvida com os processos formadores para o 

SUS-TO, a pesquisadora, que propõe este estudo, categoriza como muito 

significativo e propício, neste momento, o incentivo da discussão sobre os métodos 

avaliativos já dados e as inovações, dentre elas as que mesclam os paradigmas 

qualitativos e quantitativos. Constitui-se como necessidade do espaço de trabalho o 

estudo das tecnologias avaliativas, o desenvolvimento de propostas de avaliação 

adequadas à realidade local e dotados de cientificidade e a adição de tecnologias 

nesta área, para além dos modismos. Afinal, o momento político caracteriza-se pela 

implantação da Política Nacional de Educação Permanente e priorização da 

Educação na Saúde, o que significa a disponibilidade de incentivos, inclusive 

financeiros, para o desenvolvimento e fortalecimento desta prática. 

A pesquisadora acredita que há muito de mito no campo avaliativo dos 

processos educacionais em saúde e aposta na necessidade de se constituir perfis 

profissionais mais reflexivos na compreensão dos elementos e reconhecimento do 

território avaliativo, para questionamento e complementação das práticas avaliativas 

predominantes, balizadas na sua maioria na abordagem puramente quantitativa. 

Esta abordagem isolada não nos permite reconhecer a subjetividade dos sujeitos e 

considerar as interferências afetivas (MINAYO, 2005). 

A investigadora localiza-se no lócus do desejo de identificar o que está por 

trás dos enunciados avaliativos, o que significa a predefinição do que é ótimo num 

indicador, o peso da intencionalidade e dos pressupostos ideológicos nos 

parâmetros avaliativos, as razões do estabelecimento de padrões ideais e médios; 

porque somos seres humanos fazendo coisas e a avaliação social deste saber e 

apreender não considera pessoas diferentes como determinantes de produções 

diferentes. 

Esta pesquisa tem a intenção de desenvolver instrumento para avaliar um 

dos cursos de pós-graduação lato sensu, da subclasse especialização, que ocorre 

na DGES/TO com maior regularidade e por isso agrega mais elementos que 

permitem visualização de vertentes qualitativas e quantitativas: o Curso de 

Especialização em Saúde da Família e Comunidade. Este curso tem o objetivo de: 
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[...] formar especialistas com uma visão contextualizada e crítica do cenário 
sócio-político e cultural que perpassa sua prática profissional, 
compreendendo a multicausalidade do processo saúde-doença, a 
organização da rede de assistência e desenvolvendo novas práticas e 
estratégias de enfrentamento dos problemas inerentes à sua realidade de 
trabalho, de modo a favorecer a implementação da atenção básica. 
(TOCANTINS, 2006). 

 

Cada edição do curso disponibiliza 40 vagas, totalizando 120 egressos não 

considerando, neste momento, as evasões. A carga horária do curso é de 488 

horas, desenvolvidas em 05 unidades de aprendizagem subdivididas em 13 

módulos, para o público alvo que é formado por servidores graduados em medicina, 

odontologia e enfermagem (TOCANTINS, 2006). 

A metodologia proposta é ativa, com abordagem interativa, permitindo 

democratização das relações entre os sujeitos e proporcionando processos 

dinâmicos de aprendizagem das atitudes, habilidades e conhecimentos desejáveis 

nas equipes da Estratégia Saúde da Família (TOCANTINS, 2006).  

Sob o olhar investigativo da pesquisa, considerando o contexto apresentado 

e justificado, busca-se clarear a seguinte questão: como proceder à avaliação do 

curso, realizado pela DGES/TO, de Especialização em Saúde da Família e 

Comunidade, na perspectiva dos egressos? 

A proposta para responder esta pergunta, neste estudo, parte do objetivo de 

construir e propor instrumento avaliador do Curso de Especialização em Saúde da 

Família e Comunidade, na perspectiva dos egressos, a partir da identificação de 

parâmetros avaliativos qualitativos e quantitativos e da identificação de elementos 

que possibilitem a ressignificação deste processo de formação. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver tecnologia de avaliação do Curso de Especialização em Saúde 

da Família e Comunidade, considerando a perspectiva dos egressos, no que se 

refere à sua atuação na Estratégia Saúde da Família (ESF). 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

Identificar categorias avaliativas do Curso de Especialização em Saúde da 

Família e Comunidade. 

 

Comparar o nível de relevância entre as categorias identificadas. 

 

Construir um Questionário para avaliação do curso pelos egressos. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 A educação para os trabalhadores da Saúde 

 

 

A Saúde, a Educação e o Trabalho são campos muito complexos. Rumo às 

questões contemporâneas, este texto trata da evolução de um sub-campo que 

agrega grande parte desta complexidade: a educação para os trabalhadores da 

saúde. 

A Organização Pan-Americana de Saúde, desde os anos 70, percebe e 

debate as inadequações dos processos de formação dos trabalhadores atuantes nos 

sistemas de saúde, nos países da América Latina. Isto dispara a ocorrência de 

pesquisas estratégicas com o intuito de desenvolver alternativas efetivas de 

formação, corrigindo o descompasso com a realidade. Surge deste contexto, a 

proposta da educação permanente, com a concepção de: ser contínua para o 

profissional enquanto o mesmo atuar, rompendo os muros das salas de aula, 

chegando até os espaços de serviço e, para além deles, se necessário. O objetivo é 

atender ao clamor social, prevendo como imprescindível a articulação entre o ensino 

e os serviços de saúde. Mas, esta ambiciosa proposta de educação na saúde não é 

imune à indecisão política do setor-saúde destes países caracterizada por: trabalho 

fragmentado e planejamento descontextualizado quanto aos recursos humanos, à 

educação e à organização (LOPES et al, 2007). 

No Brasil, as Conferências Nacionais de Saúde (CNSs) diagnosticam esta 

mesma situação. Em especial, na VI CNS, em 1977, aborda-se a necessidade de 

complementação da formação de sanitaristas a partir da educação continuada. No 

mundo, também disparada por este contexto, a Conferência de Promoção da Saúde 

de Alma Ata, em 1978, elabora uma política de saúde estratégica para o mundo – 

Saúde para Todos no ano 2000, a fim de fortalecer a organização da atenção 

primária. Os Ministros da Saúde ou gestores em cargos correspondentes de todos 

os países são convidados a assinarem a proposta; curiosamente apenas dois países 

não comparecem: o Brasil e a Romênia, em função do momento político 

caracterizado pela ditadura militar; o que não prejudica a assinatura unânime do 

pacto (LOPES et al, 2007).  
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Porém, o financiamento para execução deste acordo não é previsto nas 

discussões iniciais. Os países ricos conseguem se auto-financiar, contudo os países 

pobres não têm a mesma alternativa. Estabelecem-se incentivos do Banco Mundial e 

de outros financiadores. Como quem financia historicamente, dita às regras, alguns 

programas são priorizados quanto ao financiamento, definindo assim uma 

organização do trabalho fragmentada e rompendo com a idéia de integralidade da 

atenção à saúde. O desenvolvimento das estratégias de requalificação de recursos 

humanos passa a ocorrer também nesta lógica, por programa, “nas caixinhas” 

definidas pelos financiadores: Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Programa da 

Hanseníase, dentre outros (ORGANIZAÇÃO..., 1978). 

Em 1980, no Brasil, a VII CNS acompanha esta corrente, tratando a 

educação continuada como estratégia para capacitação profissional na implantação 

de programas e ampliação de serviços específicos. A VIII CNS, em 1986, num 

contexto em que a maioria dos municípios não tem Secretarias de Saúde como setor 

organizado e institucionalizado, convida o sistema a tomar posse da qualificação de 

seus recursos humanos de forma permanente e convoca a I Conferência Nacional 

de Recursos Humanos (CNRH) (LOPES et al, 2007).  

O tema desta conferência é: A Política de Recursos Humanos Rumo a 

Reforma Sanitária. Em seu relatório final aparecem: a necessidade de evolução da 

integração ensino-serviço, da adequação da formação às necessidades do serviço, 

do diálogo sobre a educação na saúde envolvendo os trabalhadores. Um tanto 

quanto familiar, não? Recomenda-se ainda a educação continuada para 

desenvolvimento profissional (LOPES et al, 2007). 

Nasce o Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988, que em seu Art. 200, 

inciso III e IV, reafirmado pela Lei Orgânica da Saúde 8.080/90, prevê sua 

responsabilidade de ordenar a formação de recursos humanos, nas três esferas de 

governo. Em 1993, ocorre a II CNRH, que incentiva a institucionalização de setores 

de educação continuada nas Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais e, alerta 

para a necessidade de elaboração de uma política de recursos humanos para o 

SUS. Contudo, não é previsto recurso financeiro para este setor e o financiamento 

continua situado nos programas que não abrem mão de ditarem o processo de 

formação e requalificação, sobrando uma atuação coadjuvante, alienada, de apoio e 

operacionalização do processo. Cuida-se da: estruturação, certificação, divulgação, 
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sem se envolver na formulação e articulação dos processos educacionais em saúde 

(BRASIL, 1990; BRASIL, 2002). 

A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS (NOB/RH-

SUS) em 1996 preconiza, finalmente, a educação permanente no Brasil, baseada 

em atribuições e competências, como elemento facilitador da interlocução entre 

trabalhadores e equipe. Responsabiliza ainda as três esferas de governo pela 

elaboração de propostas de formação e capacitação dos trabalhadores, produto da 

preocupação do Estado em articular os trabalhadores com o sistema. Fruto de 

eventos com a participação da sociedade civil organizada, esta norma é elaborada e 

representa um grande avanço para o desenvolvimento da gestão do trabalho no 

âmbito das Secretarias de Saúde, desencadeando nos Estados e Municípios, um 

processo de organização dos setores de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. 

Há indução da superação da atuação restrita às ações de departamento de pessoal 

e a busca da concepção ampliada de gestão da formação e da requalificação de RH. 

(BRASIL, 1996). 

Chega-se ao momento de crucial necessidade de desenvolvimento de ações 

efetivas de Educação na Saúde, tendo de um lado um sistema de saúde 

ideologicamente favorável que precisa de trabalhadores preparados para atuação 

integral e interdisciplinar e, de outro lado, na realidade, os profissionais que em suas 

práticas evidenciam uma formação fragmentada e fundamentada na utilização da 

produção de trabalho especializada. Os serviços de saúde têm, portanto, como 

necessidade, a qualificação e requalificação dos perfis profissionais e das práticas 

de trabalho – grande questão dos setores e departamentos de recursos humanos. 

Para alcançar este objetivo, o MS propõe a aprendizagem significativa, que 

preconiza que as novas informações tenham conexão com o conhecimento pré-

existente do aprendiz e faça sentido para o mesmo. Além disso, ele precisa estar 

motivado a relacionar o que aprende com o que faz e interagir com outras pessoas 

(MOREIRA; MASINI, 1993). 

Balizado neste marco referencial e também pela criação da Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde pelo M. S., ocorre a divulgação do 

Documento Ministerial “Políticas de formação e desenvolvimento para o SUS: 

Caminhos para a Educação Permanente - Pólos de Educação Permanente”, no ano 

de 2003, estimulando a interface entre os atores que fazem a Educação na Saúde. 

O Quadrilátero da Formação constituído por atores estratégicos da formação, da 
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atenção, da gestão e do controle social busca o aprimoramento das práticas e dos 

serviços do SUS, com ênfase na Educação na Saúde (BRASIL, 2004).  

Em 13 de fevereiro de 2004 é publicada a Política Nacional de Educação 

Permanente (PNEP), instituída através da Portaria nº 198/GM/MS, que: 

[...] institui a Educação Permanente em saúde como estratégia política do 
sistema único de saúde para a formação e desenvolvimento de 
trabalhadores para o setor.  

 

E propõe a:  

[...] aprendizagem no trabalho, para o trabalho e pelo trabalho em saúde[...]. 

 

Reforça-se assim a relevância da ação conjunta entre gestão, ensino, 

controle social e atenção à saúde e destaca-se, ainda, o conceito pedagógico de 

aprendizagem significativa e a transformação das práticas profissionais, a partir da 

adoção de postura crítico-reflexiva sobre as práticas reais dos profissionais em ação, 

na rede de serviços. 

Nos Pólos, quando o quadrilátero senta em rodas de discussão, há 

construção conjunta de consensos e dissensos, levantamento das necessidades 

locorregionais, construções de propostas educativas inovadoras, inéditas. O ideal é 

que estas discussões alcancem análises e providencias sobre a educação dos 

profissionais de saúde, sobre as práticas de atenção à saúde, sobre a gestão 

setorial, sobre a organização social. O SUS acredita no processo educativo inerente 

a todos os seres humanos, e na transformação que pode promover. Partindo-se 

deste pressuposto, a Educação na Saúde tem como objetivo transformar o processo 

de trabalho em saúde qualificando as práticas deste ato produtivo e melhorando 

assim a qualidade de vida dos usuários (CECCIM, 2005). 

Mas, uma política recém-nascida, parcialmente divulgada e não consolidada, 

fica muito vulnerável às instabilidades institucionais: alterações governamentais e 

políticas no governo federal, envolvendo diretamente o M.S. interrompem a 

implementação da política, desestruturando os Pólos em fase de organização em 

todo o país, fragilizando processos de descentralização e atrasando o financiamento 

dos processos formativos já elaborados.  

Torna-se necessário uma ação de salvamento do processo já disparado e de 

priorização de intenções tão relevantes. Em 2006, deflagra-se o processo de revisão 

da PNEP, coordenado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), 
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Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) e MS. Em 

agosto de 2007, como produto desta revisão, publica-se a Portaria Ministerial 

1.996/07 que estabelece novas diretrizes e estratégias para a PNEP incorporando 

as estratégias de articulação, formulação e pactuação do Pacto pela Saúde.  

Uma política é ancorada a outra política também prioritária, para proteger o 

processo de institucionalização. O Pacto define a Região de Saúde como um grupo 

de municípios com semelhanças epidemiológicas, ambientais, culturais, estruturais e 

com uma rede de serviços de saúde minimamente organizada para além dos 

territórios geográficos municipais, capaz de estabelecimento do cuidado para uma 

população. O Colegiado de Gestão Regional ligado a cada região é constituído pelos 

Secretários Municipais de Saúde e por representantes da gestão estadual, e 

funciona como lócus privilegiado de diálogos sobre o SUS, entre municípios e desta 

região com o Estado, colaborando na formulação, condução e desenvolvimento das 

políticas, inclusive da PNEP. Ainda, constituem-se as Comissões de Integração 

Ensino-Serviço (CIES), vinculadas a estes Colegiados, com representantes locais do 

Quadrilátero da Formação. Fica fortalecida a busca da integralidade no sistema. 

(BRASIL, 2007). 

Esta Portaria reforça a: 

[...] responsabilidade constitucional do SUS de ordenar a formação de RH 
para a área da saúde e de incrementar na sua área de atuação o 
desenvolvimento científico e tecnológico bem como considera a educação 
permanente para efetuar relações orgânicas entre ensino e as ações em 
serviço, entre docência e atenção à saúde. 

 

Chegamos à condição atual que, partindo desta política e da busca de 

práticas de aprendizagem significativa, reconhece-se o grande desafio de integrar, 

articular e redimensionar ações de formação e desenvolvimento profissional. Elas 

devem estar pautadas no compromisso das três esferas do sistema com estratégias 

inclusivas e transformadoras, possibilitando a interlocução com instituições de 

ensino, serviços, gestão e controle social. Assim, concretizam-se espaços 

democráticos e permanentes na redefinição dos caminhos para qualificação e 

requalificação profissional. 

Hoje coexistem tendências diversas, frutos desta evolução da educação 

para os trabalhadores da saúde. Isto, em função de condições institucionais, 

políticas, ideológicas e culturais também diversas. Os desvios mais comuns são: a 

simplificação no uso de metodologias sem análise de contexto, a visão instrumental 
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da educação para alcance de resultados pontuais sem mudanças institucionais, o 

imediatismo na expectativa de grandes respostas em curto prazo, a baixa 

discriminação de problemas a superar originando propostas alheias às necessidades 

reais do trabalho, a tendência de atuar por programas e projetos, a deficiência no 

registro do que é realizado enquanto proposta inovadora. (DAVINI, 2009) 

O que se espera dos processos educacionais em saúde é melhorar o 

desempenho dos trabalhadores, a partir do desenvolvimento de novas competências 

para promoção de mudanças institucionais, implicando na análise estratégica e da 

cultura institucional. Debates acerca deste processo tencionam paradigmas da 

Educação Continuada com a Educação Permanente, que já não são enxergadas 

como sinônimo no campo da Saúde.  

A Educação Continuada é associada às iniciativas educacionais “bancárias”, 

estruturadas por disciplina, tendo como lócus de desenvolvimento a sala de aula e 

baseada em técnicas de transmissão. A maior crítica é que há uma desconexão do 

saber com a solução dos problemas da prática. Também reforça a fragmentação da 

atenção por ocorrer por categoria profissional e sem constância. O profissional é um 

executor previsível de ações previsíveis, num contexto mutável, dinâmico. 

Ao contrário, a Educação Permanente inverte a lógica, problematizando o 

fazer e incorporando o ensino e o aprendizado a este fazer, através da reflexão e 

construção coletiva de respostas, evita-se a fragmentação disciplinar e amplia-se o 

espaço educativo para além das salas de aula: nas unidades de saúde, na 

comunidade, ou seja, no cotidiano do trabalho. O profissional precisa ser formulador, 

articulador e executor, sempre pensando e refletindo sobre este fazer – e é isto, o 

que se busca. A Educação Permanente também insere-se no atendimento da 

necessidade de construção de relações e processos no interior de cada equipe na 

organização das práticas, a interface desta mesma equipe com instituições e setores 

da saúde ou com diferentes setores (intersetorialidade), tendo também grande 

alcance político (CECCIM, 2005; DAVINI, 2009). 

Estas propostas e muitos híbridos coexistem contraditoriamente na 

educação dos nossos profissionais. A tensão entre elas tem resultado em perdas 

para o SUS, devido às fortes resistências de incorporação de mudanças, um 

obstáculo às novas práticas. A superação em alguns níveis institucionais, contudo, 

espelha ganhos como a promoção da autonomia e responsabilização das equipes 

na busca de soluções compartilhadas. A imagem ideal é a da sustentabilidade da 
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educação permanente como realidade na gestão da educação na saúde (DAVINI, 

2009). 

Aos atores ativos das cenas da Educação Permanente, fica o desafio de 

produzir subjetividade, abandonando os sujeitos que são e produzindo diferença, se 

afetando, se modificando, em permanente produção no aqui e agora, permanente. E 

ainda mais, no coletivo, no Quadrilátero, incorporando criticamente tecnologias 

materiais, agregando eficácia na clínica produzida, aos padrões de escuta, às 

relações estabelecidas com os usuários e entre os profissionais (CECCIM, 2005). 

 

 

3.2 Avaliação de Programas Educacionais em Saúde 

 

 

Na atualidade, os programas cujo financiamento reside em recursos sociais, 

precisam contar com instrumentos de avaliação efetivos, tanto em instituições 

públicas como em instituições privadas. Esta premissa remete à necessidade de 

destinar recursos para o processo avaliativo destes programas ainda no período de 

concepção dos mesmos, pois estes preconizam acompanhamento em sua 

totalidade. Um processo avaliativo sério permite correções durante e após o 

programa a que se refere, além de evidenciar a relevância de certas intervenções 

(MINAYO, 2005). 

Os processos educacionais em saúde, em geral denominados de cursos, 

constituem uma categoria destes programas sociais e sua avaliação, que é um 

desafio para o governo e para a comunidade acadêmica, ocupa o topo da agenda 

social, por constituir-se como importante ferramenta para assegurar financiamento e 

continuidade destas políticas públicas e sociais. Há uma imposição dos organismos 

financiadores internacionais para que o desenvolvimento de práticas avaliativas 

possa apreender fluxos e nexos entre tomada de decisão, implementação, 

execução, resultados e impactos produzidos, a fim de fundamentar a liberação de 

recursos e justificar os gastos públicos nesta área (RICO, 1999). 

Manifestações avaliadoras constituem também uma das possibilidades de 

resposta às pressões do interior das organizações, em busca da transparência 

institucional, que para além de uma abordagem moral e ética, reflete a necessidade 

política de publicização dos resultados, objetivando visibilidade social. Cabe-lhe aqui 
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o papel de instrumento democrático, podendo espelhar uma intencionalidade política 

de construção de cultura de Estado, ou validar políticas, programas, projetos, 

intervenções estatais. (RICO, 1999). 

Cabe ainda à avaliação, no contexto atual, permitir-nos um olhar menos 

ingênuo às implementações políticas, por apontar estrangulamentos imprevistos e 

alheios que interferem no alcance de metas, além de localizar as distorções entre o 

idealizado e o real. A complexidade existente nestes processos inclui os traços da 

autonomia de quem realmente faz as políticas, os implementadores, que não raro 

deformam a concepção original quanto à natureza, quantidade e qualidade, 

manifestando referenciais e interesses individuais em detrimento da 

responsabilidade de sujeito coletivo, ou até mesmo, identificando o comportamento 

não cooperativo intencional e diagnosticando perfis implementadores desfavoráveis 

(ARRETCHE, 2001). 

 

 

3.2.1 O campo avaliativo e as tendências  

 

 

A avaliação, como prática, é antiga; têm-se registros de seu uso para 

seleção de pessoas na China em 2000 a.C e emprego da mesma por Sócrates em 

500 a.C. (BRASIL, 2003). A avaliação resulta do positivismo e da intenção de 

cientificizar a realidade, nos âmbitos experimental, de custo-benefício ou gerencial. 

O ponto fundante da avaliação considera tudo observável e quantificável 

(FURTADO, 2006).  

Na atualidade, propostas renovadas, com abordagens mais críticas, 

interpretativas e participativas incorporam teorias conceituais e metodológicas de 

correntes tradicionais de pensamento. Entretanto, há muitos adjetivos definindo 

semelhantes, intervenções carentes de seriedade e maquiagens do positivismo. Os 

enfoques extremos são o quantitativo e o qualitativo, núcleos de uma crise 

paradigmática de referenciais (FURTADO, 2006). 

Alguns estudiosos defendem uma vinculação importante entre o paradigma 

e o método na escolha de condutas avaliativas, considerando as dimensões: 

ontológicas, epistemológicas e metodológicas; e a improbabilidade de práticas 

mistas com resultantes positivas (FURTADO, 2006). 
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No paradigma convencional/positivista, a ontologia é realista ao considerar a 

realidade imutável e o mundo social regido por leis causais, independente dos 

interesses do observador. A epistemologia é dualista, objetiva e considera a relação 

entre sujeito e objeto desprovida de influências mútuas, balizando a ciência na 

observação sensorial – generalizações fundadas em dados de realidade. A 

metodologia é considerada impermeável ao contexto, supondo uma realidade não 

relativa. Este é o berço da abordagem quantitativa da avaliação que identifica 

resultados e explica fenômenos (FURTADO, 2006). 

A avaliação qualitativa tem origens no idealismo, nega a neutralidade do 

saber científico, é descritiva e tem como fonte de dados o ambiente natural, 

promovendo o pesquisador a instrumento-chave, na compreensão dos dados mais 

do que no reconhecimento dos resultados (FURTADO, 2006). 

O estado da arte é composto por processos avaliativos que apresentam 

interlocuções e debates sutis, fracos e pouco freqüentes entre os núcleos: qualitativo 

e quantitativo, o que em certo ponto caracteriza a crise paradigmática e não 

convergência destes referenciais centrais (MINAYO, 2005).  

As duas abordagens são consideradas complementares por muitos 

avaliadores, desde que uma seja o elemento predominante e a outra o elemento 

fraco ou colaborador. Porém, é mais relevante considerar a possível interação 

destes núcleos, avessa a fusão, do que defender pontos de vista, a fim de 

potencializar nossas práticas em avaliação (FURTADO, 2006). 

Para além das abordagens, dos paradigmas e das tendências, os programas 

sociais são de pessoas para pessoas, complexas e cheias de elementos 

contraditórios. Para avaliar é preciso considerar as dimensões racionais e 

emocionais, buscando a integralidade do processo e dos atores envolvidos (MORIN, 

2006). 

A avaliação é prática social promotora e socializadora do saber – uma 

fotografia de um momento, que impulsiona e revitaliza novos olhares. Esta proposta 

avaliativa de concepção promocional serve para consolidar parcerias e 

entendimentos, apoiar as mudanças em dados e análises que consideram os muitos 

aspectos e permitir o aperfeiçoamento de todos os sujeitos envolvidos (MINAYO, 

2005; PRÓSPERO, 2003). 

A avaliação do produto, os egressos, dos programas educacionais em 

saúde, nesta perspectiva, traz muitas contribuições, como: a possibilidade de corrigir 
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distorções e deficiências quanto à qualificação oferecida. É preciso olhar para o 

processo educacional enxergando as contribuições que o mesmo pode oferecer à 

atuação profissional, se distingue o egresso dos demais profissionais positivamente, 

se desenvolvimento o desempenho profissional e social (NARCHI; FRIENDLANDER, 

2001). 

 

 

3.3 Estratégia Saúde da Família 

 

 

[...] não existe a possibilidade de uma consideração unitária. Há 
necessidade de concepções distintas dos fenômenos da enfermidade... 
(SCHÄFER; SCHNELLE, 1986, p. 19- 20). 

 

 

3.3.1 Evoluções da Concepção Saúde-Doença no Mundo e o Caminhar rumo ao 

SUS no Brasil  

 

 

Desde a Antiguidade, propõem-se várias explicações para o processo 

saúde-doença. Elas mudam refletindo os modos de pensar e o momento sócio-

histórico. A compreensão das diferentes concepções relaciona-se com a dinâmica 

do cuidado existente, com a organização dos serviços e a rede de apoio (CRUZ, 

2009; CUTOLO, 2001). 

Nos primórdios, o homem primitivo tem um olhar mágico sobre o binômio 

saúde-doença, o adoecer resulta da ira dos deuses e a atenção se dá através de 

rituais realizados pelo xamã (SCLIAR, 2002). Já as civilizações orientais explicam a 

doença de forma holística, a causa é a perda do equilíbrio entre água, terra, fogo e 

ar, provocada por fatores externos, como: o clima e os astros. O cuidado, nesta fase, 

é a tentativa de restabelecimento do equilíbrio do homem com o meio, em sua 

totalidade (CRUZ, 2009).  

Mas, bruxaria, religiosidade e mágica são convicções, em muitos aspectos, 

superadas pelo homem, na busca de reflexões mais propositivas do cuidado em 

saúde. O modelo hipocrático traz marcas mais filosóficas e tenta eliminar a origem 

divina, deixando os elementos como secundários no processo saúde-doença e 
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balizando-se na Teoria dos Humores, onde persiste o desequilíbrio como origem das 

doenças e o equilíbrio como cura (CRUZ, 2009).  

No período do Renascimento, surge o Método de Descartes, propondo 

racionalidade, fragmentação e ordenação do conhecimento. O modelo biomédico 

resulta desta perspectiva, considerando a doença uma perturbação estrutural ou de 

função de um órgão, de um sistema ou do organismo como um todo. O 

reducionismo do corpo em partes e o tratamento do homem como corpo-máquina, 

conduzem o olhar sobre o processo saúde-doença rumo à frieza mecanicista 

(CAPRA, 1982). A causa reside no fator externo: “miasma” - gás resultante da 

putrefação de cadáveres e, o tratamento consiste no cuidado da parte afetada do 

corpo ou cuidado do ambiente causador. As causas são externas, múltiplos fatores 

que envolvem o fato de adoecer. As intervenções são higienistas, preventivistas, 

sobre a qualidade da água, prevenção de acidentes, iluminação, aquecimento e 

ventilação dos ambientes (CUTOLO, 2001; FOUCAULT, 1993; SABROZA, 2009). 

Com a Revolução Industrial, há um movimento migratório intenso para as 

cidades, conseqüente do êxodo rural. Sem infra-estrutura, as fábricas obrigam os 

operários a muitas horas de trabalho, deteriorando as condições de saúde. Alia-se a 

isso, o adensamento de pessoas nos bairros, a falta de saneamento nos bairros e 

nas fábricas e a péssima alimentação. Os trabalhadores são acometidos 

principalmente por desnutrição, alcoolismo, doenças mentais e violência (CUTOLO, 

2001; SABROZA, 2009).  

Surgem as epidemias: tifo, cólera, tuberculose. O olhar sobre as doenças 

urbanas traz a discussão sobre a causação social da doença, que associa doença e 

pobreza, correlacionando o ambiente físico e social com as condições de saúde e 

reconhecendo que a doença não existe em natureza pura. A intervenção sugerida é 

a prevenção, sem comentar a necessidade de reversão das condições econômicas 

(CUTOLO, 2001; SABROZA, 2009). 

A Teoria dos Miasmas é o paradigma que embasa o modelo da higiene, 

fortalecido pelo debate relativo à importância da determinação ambiental e social; há 

uma tentativa de difundir entre as populações comportamentos saudáveis com 

enfoque na sexualidade e nas crianças. Nasce a saúde pública moderna, com ações 

normativas e educativas de controle dos padrões culturais do proletariado e medidas 

de saneamento urbano (CUTOLO, 2001; SABROZA, 2009).  
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Na segunda metade do século XIX, ocorrem progressos nas ciências da 

vida, como: o modelo de necessidade de equilíbrio entre os meios de Claude 

Bernard e o modelo da seleção natural dos mais aptos de Darwin. Há o discurso 

positivo de concepção de saúde vinculado às condições de vida adequadas, ou seja, 

fala-se que a pobreza causa doença e a solução é o progresso social.  

Neste cenário a Teoria Microbiana, com a descoberta dos microorganismos 

como causadores das doenças, conduz à superação definitiva (nem tanto...) dos 

modelos místicos e metafísicos anteriores. Faz-se a convergência entre cada 

doença e o seu agente causal específico, e o discurso da unicausalidade ganha 

força, adormecendo a discussão já tardia das causas sociais. Os passos de 

tratamento são: identificar, isolar, estudar o microorganismo e atuar no combate do 

mesmo (CRUZ, 2009; GUTIERREZ; OBERDIEK, 2001; SABROZA, 2009). 

Consolida-se a concepção de saúde como estado de equilíbrio do indivíduo 

com seu habitat. Agora, o sanitarista, com as campanhas, intervém sobre os 

mecanismos de transmissão das doenças. Por influência dos governantes, esta 

intervenção é focal, localizada, limitada ao controle das enfermidades eleitas como 

prioritárias. Os aspectos positivos destas campanhas são: o conhecimento científico 

aliado à competência técnica e à organização dos serviços de saúde. Mas, o 

impacto é limitado em função da manutenção das más condições de vida das 

populações. O cuidado em saúde, neste período é de responsabilidade particular, os 

serviços públicos são destinados à internação compulsória, de loucos, leprosos e 

tuberculosos e, os serviços filantrópicos reduzem-se a oferecer atenção aos 

indigentes (SABROZA, 2009). 

 

 

3.3.2 E no Brasil,... ? 

 

 

No Brasil, da colônia até meados do século XIX, estas intervenções são de 

responsabilidade das localidades, como a higiene de ruas e quintais. O cuidado da 

saúde dos pobres fica nas mãos da filantropia ligada à igreja - as Santas Casas de 

Misericórdia (ANDRADE, 2009). 

Com o fim da Monarquia e o início da República Velha em terras brasileiras, 

também há questionamentos sobre a Teoria dos Miasmas e adoção dos saberes 
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fundamentados na bacteriologia e microbiologia. Em São Paulo e no Rio de Janeiro 

atores estratégicos relevantes da Escola Pasteuriana, Emílio Ribas e Oswaldo Cruz, 

fortalecem este movimento (ANDRADE, 2009). 

Na primeira metade do século XX, as guerras e revoltas provocam muitas 

mortes e a epidemia de gripe assola vários países, além do aumento do fluxo de 

exportação e importação e da contínua migração do campo para as cidades. O 

desenvolvimento provoca subdesenvolvimento, o que é característica normal da 

evolução capitalista. Para minimizar os impactos, os Estados Nacionais, através de 

políticas sociais tentam garantir as condições de vida no que diz respeito à saúde, 

educação, saneamento e controle social (ANDRADE, 2009). 

No Brasil, devido à economia agroexportadora, o modelo sanitarista 

campanhista tenta sanear os portos e demais locais de circulação de mercadorias. A 

Lei Elói Chaves, em 1920, cria as Caixas de Aposentadoria e Pensões – CAPs, que 

dentre as atribuições incorpora a assistência médica. Em 1930, organizam-se os 

Institutos de Aposentadoria e Pensões – IAPs por categoria profissional. Com o 

avanço industrial no Brasil, aumenta o quantitativo de operários que precisam dos 

serviços de saúde, então, os IAPs são substituídos pelo Instituto Nacional de 

Previdência Social – INPS, que uniformiza e estende os benefícios, com 

privilegiamento da produção privada dos serviços em detrimento da saúde pública 

(ANDRADE, 2009; GUTIERREZ; OBERDIEK, 2001; SABROZA, 2009). 

Há um aceleramento das mudanças na concepção saúde-doença e no 

modelo assistencial e a organização social conduz a um aumento significativo da 

expectativa de vida. No final da década de 1970, a visão sistêmica considera o 

sinergismo multifatorial no processo saúde-doença, em todo o mundo. Frente ao 

desequilíbrio do sistema epidemiológico formado pelo agente suscetível e o 

ambiente, é necessária uma intervenção complexa sobre as interações dos 

determinantes da doença (CRUZ, 2009).  

Leavell e Clark em (1976 apud ALMEIDA FILHO; ROUQUAYROL, 2002) 

sistematizam o modelo processual, configurando a História Natural da Doença, 

classificam as interações entre hospedeiro, agente causal e meio ambiente como 

momento pré-patogênico, que possibilita ações de promoção e proteção específica; 

os sinais, sintomas e possíveis tratamentos para esta interação constituem o 

momento patogênico, permitindo a visualização das possibilidades de atuação em 

nível de prevenção secundária e terciária e o período classificado como de 
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incapacidade abriga a fase de readaptação do doente à vida normal ou à nova 

condição de vida (CRUZ, 2009; GUTIERREZ; OBERDIEK, 2001)  

Esta proposta organiza o cuidado em níveis de complexidade. O ponto de 

perspectiva do modelo é o da clínica médica, embasado no conceito da 

normalidade. As intervenções são analisadas pelo custo-benefício e pela eficácia, 

apoiadas na epidemiologia clínica. Já se fala em promoção, prevenção, tratamento e 

recuperação, ainda que o entendimento dessa promoção seja como prevenção 

primária. Na saúde pública, há uma proposta de integração entre atenção médica, 

ações preventivas, controle ambiental e educação para a saúde (LEAVELL; CLARK, 

1976 apud ALMEIDA FILHO; ROUQUAYROL, 2002; SABROZA, 2009).  

Este período coincide com o final da ditadura no Brasil. No mundo, a 

Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS pactua estratégias com todos os 

países a fim de assegurar: Saúde para todos no ano 2000. Há um estímulo 

crescente para o estabelecimento de cooperação financeira internacional para os 

programas prioritários; além da transferência de tecnologia e radicalização da 

fragmentação no cuidado – programas que se dividem em especialidades e grupos, 

ferindo a integralidade e os contextos comunitários. Fala-se em priorização da 

atenção primária e ênfase na educação dos profissionais e usuários 

(ORGANIZAÇÃO..., 1978). 

A abertura política brasileira é lenta e gradual neste período, mas as 

discussões a respeito das insuficiências das políticas sociais por grupos intelectuais, 

sindicais e profissionais renderão grandes resultados futuros. Já em 1975, a Lei 

6.229 organiza o Sistema Nacional de Saúde estabelecendo as competências das 

três esferas de governo. A base jurídico-legal do sistema de saúde brasileiro nos 

anos 1980 é composta por esta lei, além da Constituição 1967-69 e da Lei 6.439, 

que cria o Sistema Nacional de Previdência Social – Sinpas (ALMEIDA FILHO; 

ROUQUAYROL, 2002).  

Agora, o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social – 

Inamps – é responsável pela atenção médica, com seus quatro subsistema: estatal, 

de conveniados, supletivo ou ligado às grandes empresas e de alta tecnologia ou 

ligado aos hospitais universitários. O sistema acadêmico critica este modelo, que é 

médico assistencial privativista. 

O processo de redemocratização do país e a aprofunda crise econômica 

precedem a Nova República, em 1985. É o momento forte do Movimento da 
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Reforma Sanitária. O Inamps descentraliza e desconcentra as ações de saúde. Com 

a VIII Conferencia Nacional de Saúde, o Sistema Nacional de Saúde transforma-se 

em Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde – SUDS. 

O legado da saúde pública pré-SUS não passa de um contexto empobrecido 

em recursos financeiros, mal geridos e utilizados em ações fragmentadas, sem 

assegurar acesso e participação social. A situação de saúde da população é 

problemática, mas há grandes esperanças de melhorias; pois, o movimento sanitário 

na pós-ditadura, passa a ser escutado. Ocorrem reestruturações políticas rumo ao 

Sistema Único de Saúde – SUS (CRUZ, 2009) 

Estas reestruturações são conhecidas como Reforma Sanitária e têm seu 

marco histórico em 1986, na VIII Conferência Nacional de Saúde – VIII CNS, 

promovida pelo Ministério da Saúde – M.S. A grande inovação é a primeira 

participação da sociedade civil organizada: os delegados dos sindicatos, das 

associações e dos movimentos populares, além dos representantes do Centro 

Brasileiro de Estudos da Saúde – Cebes e da Associação Brasileira de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva – Abrasco. Os debates giram em torno da ampliação 

do conceito de saúde, das leis do direito à saúde e do financiamento do setor 

(ANDRADE, 2009; CRUZ, 2009; GUTIERREZ; OBERDIEK, 2001).  

O relatório desta VIII CNS baliza a Constituição de 1988 e reorganiza o 

sistema em SUS, modelo público de ações e serviços de saúde no Brasil. Fica 

instituído que a saúde é direito de todos, fundamentado no conceito ampliado de 

saúde, a partir do reconhecimento da determinação social do processo saúde-

doença. Além da Constituição, o marcos legal é as leis 8080 e 8142/90: Leis 

Orgânicas da Saúde. 

A Lei 8.080/90 estabelece os princípios e diretrizes, ou seja, os valores 

basais do novo sistema:  

a) a universalidade, que assegura atendimento a todos os usuários, dentro do que 

o sistema pode oferecer, de acordo com as necessidades, por uma rede de 

cuidados hierarquizada, organizada em níveis de complexidade com tecnologia 

apropriada;  

b) a descentralização, que redefine as responsabilidades sanitárias de municípios, 

estados e federação, rumo à municipalização, pois, o setor mais próximo das 

comunidades tem mais chance de realizar ações mais resolutivas;  
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c) a integralidade, que parte do entendimento de que o usuário é sujeito, podendo 

participar e promover saúde no seu processo saúde-doença. Este sujeito é 

coletivo por estar inserido em um contexto social e é integral necessitando de 

diferentes níveis de assistência, com ênfase na Atenção Básica; 

d) a participação popular, que garante o exercício do controle social pelos 

representantes da população na formulação e definição de políticas, 

promovendo democratização do poder local na adequação da execução às 

realidades locorregionais. 

A evolução da concepção do processo saúde-doença reflete nas mudanças 

do conceito de saúde. Da ausência de doença, a saúde passa em 1948 a ser 

reconhecida como o completo bem-estar físico, mental e social pela Organização 

Mundial de Saúde - OMS e, em 1990, com a nossa Lei Orgânica nº 8.080, no Brasil, 

complexifica-se ainda mais, incluindo a este conceito os fatores determinantes e 

condicionantes como: alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, 

trabalho, renda, lazer, transporte, acesso a bens e serviços (BRASIL, 1990; 

GUTIERREZ; OBERDIEK, 2001).  

A participação social no controle do processo saúde-doença também é 

incluída ao conceito em 1986, pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), 

na Primeira Conferência de Promoção da Saúde, o que significa relacionar o 

conceito com a qualificação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade 

de vida e saúde Discute-se a inserção de ações de promoção para grupos sociais, 

com vários enfoques, conduzindo à intersetorialidade (BRASIL, 2001). 

As múltiplas faces do processo saúde-doença interagem de maneira 

dinâmica e complexa, considerando as dimensões biológicas, psicológicas, sócio-

culturais, econômicas, ambientais e políticas. A situação de saúde se reflete na 

pessoa individualmente, na família, no grupo social e na comunidade a que o sujeito 

pertence, ou seja, irradia-se para a coletividade. Então, a Lei 8.080/90 define como 

objetivos do SUS: identificar e divulgar o que condiciona ou determina saúde, 

formular políticas correspondentes e integrar ações de assistência – promoção, 

proteção e recuperação - com as ações de prevenção (CRUZ, 2009). 

A Lei 8.142/90 é fruto de grandes negociações estabelecidas por atores 

estratégicos do movimento sanitário e dispõe sobre a participação da comunidade 

na gestão do SUS, através da normatização dos conselhos de saúde nas três 

esferas de governo, com caráter permanente e deliberativo, representação paritária 
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e função de formulação e controle sobre o sistema. Também define regras para 

realização das conferências de saúde, com a função de estabelecimento de 

diretrizes gerais para a política de saúde. Ainda, estabelece as regras de 

transferência intergovernamental de recursos financeiros na saúde, vinculadas ao 

fundo de saúde, conselho de saúde, relatório de gestão e contrapartidas. A iniciativa 

privada é prevista como complemento ao SUS, por lei, principalmente no que tange 

aos serviços hospitalares e laboratoriais (ANDRADE, 2009; CRUZ, 2009; 

GUTIERREZ; OBERDIEK, 2001). 

A realidade é diversa nos diferentes estados e municípios, no processo de 

institucionalização da nova política que organiza os serviços de saúde, no Brasil. O 

Ministério da Saúde – MS lança mão das Normas Operacionais Básicas – NOBs, 

pactuações intergestores, que possibilita condição si ne qua non para regular a 

descentralização e as construções processuais do SUS. Dos elementos constitutivos 

da regulação do processo de descentralização do SUS, têm relevância: 04 NOBs, a 

Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS, em 2006, as portarias 

referentes ao Pacto pela Saúde, que incluem o Pacto pela Vida, o Pacto em defesa 

do SUS e o Pacto de Gestão (ANDRADE, 2009; CRUZ, 2009; GUTIERREZ; 

OBERDIEK, 2001). 

 

 

3.3.3 E como isso tudo se organiza em Cuidado? 

 

 

A busca da atenção integral como imagem-objetivo no cuidado em saúde 

convida à consideração e integração das concepções saúde-doença 

correlacionando-as com suas respectivas ações em saúde, como no quadro a 

seguir: 

 

CONCEPÇÃO DE SAÚDE-DOENÇA AÇÕES DE SAÚDE 

Biológica, unicausal Recuperação e reabilitação da saúde 

Multicausal, higienista e preventivista 
Proteção da saúde e prevenção de 

doenças 

Determinação social Promoção da saúde 
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Integralidade 
Recuperação, reabilitação, proteção, 

prevenção e promoção 

Quadro 1: Referência ao Quadro Relação entre concepção saúde-doença e ações 
de saúde, epidemiologia e educação. 

Fonte: CUTOLO, 2009. 
 

O que deve orientar o princípio da integralidade é a necessidade de saúde, 

ou seja, partir daquilo que o usuário precisa, considerando o seu contexto social, 

usando a tecnologia adequada, que nem sempre é a mais revolucionária ou 

tecnológica e sim a mais complexa e subjetiva: a relacional - atuar estabelecendo 

vínculos de confiança, instigando à autonomia dos sujeitos (OLIVEIRA, R., et al, 

2009). 

Uma das estratégias para efetivação da atenção integral são as linhas de 

cuidado, entendidas como, percurso comum das pessoas com situações de saúde 

semelhantes - por segmento populacional, ciclo de vida, gênero, agravos ou 

eventos. É a realização do cuidado coletivo de um dado território, tendo em vista a 

especificidade dos sujeitos que o compõem (OLIVEIRA, R., et al, 2009). 

E aí se chega à Atenção Primária à Saúde (APS) – eixo estruturante da 

atenção no SUS. Há uma discussão epistemológica relevante sobre APS, ou 

Atenção Básica (AB), ou outras tantas possibilidades de definição desta opção de 

estruturação de sistemas de saúde universais, resolutivos e com melhores níveis de 

equidade. Aqui não se adentrará nesta discussão sobre sinônimos e antônimos, o 

que merece outro estudo com maiores detalhamentos, pois, toda atenção em saúde 

espelha uma concepção, e as definições trazem em si muitas intencionalidades 

(CUTOLO, 2009; OLIVEIRA, R., et al, 2009). 

Quanto à origem do termo, em 1920 o Relatório Dawson já traz uma 

sistematização do conceito de APS e divide o sistema em níveis: Primário – 

generalistas em comunidade, Secundário – especialistas em ambulatórios e 

Terciário – especialistas na atenção hospitalar. A disseminação do termo só se 

efetiva no Relatório de Alma Ata feito pela OMS, em 1978, onde são abordados e 

sistematizados os princípios: base territorial, participação da sociedade, educação, 

intersetorialidade, medicamentos essenciais, trabalho em equipe. Isto, no Brasil, 

significa apoio e fortalecimento ao Movimento da Reforma Sanitária (CUTOLO, 

2009; ORGANIZAÇÃO..., 1978). 
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A APS é o primeiro nível, que organiza e integra as redes de atenção a 

saúde e da promoção, prevenção e recuperação, garantindo a coordenação e 

continuidade do cuidado. Tem como atributos: a garantia de acesso, a porta de 

entrada, a longitudinalidade, o elenco integral de serviços, a coordenação dos 

serviços, o enfoque familiar e a orientação para a comunidade. (STARFIELD, 2002). 

No Brasil, após a criação do SUS e o advento das NOBs, surgem iniciativas 

de caráter alternativo e mudanças do modelo de atenção com foco na APS, como os 

programas estratégicos: de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs), em 1991 e 

Saúde da Família (PSF), em 1994 (OLIVEIRA, R., et al, 2009).  

E o MS (2006), embasado nas referências conceituais, históricas e nas 

intenções políticas, se posiciona sobre o que considera ABS: 

a Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 
âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da 
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e 
a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio de práticas gerenciais e 
sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, 
dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 
responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 
território em que vivem estas populações. Utiliza tecnologias de elevada 
complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de 
saúde de maior freqüência e relevância em seu território. É o contato 
preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelo 
princípio da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, 
do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da 
humanização, da equidade e da participação social. 

 

A opção brasileira de basear o acesso a serviços de saúde na APS reflete 

melhorias nos indicadores sanitários, como: menores taxas de mortalidade pós-

natal, menores índices de gravidez na adolescência, maior expectativa de vida, 

dentre outros. A estruturação tem se dado via ESF e o processo de trabalho tem 

sido o instrumento dos seus atributos. A ESF tem como objeto os problemas de 

saúde e seus determinantes. Seus serviços e ações incidem sobre as causas e os 

efeitos desses problemas (CUTOLO, 2009). 

Os marcos estruturantes da ESF são lançados pelo MS em 1993, aliando os 

avanços alcançados com o Pacs com algumas experiências municipais bem 

sucedidas inspiradas em Alma Ata, de organização de Sistemas Locais de Saúde 

que zelam pelo enfoque epidemiológico, acesso, equidade, territorialização, 

participação popular, vínculo e família (OLIVEIRA, R., et al, 2009). 

A atuação na estratégia exige dos profissionais o controle de riscos e de 

danos e para isso eles precisam ser capacitados. As instituições de ensino superior 
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não os preparam para isso. Há também outras dificuldades como a abordagem 

familiar e comunitária, lidar com questões referentes ao afeto, ter visão mais 

problematizadora, lançar mão de processos educacionais alternativos para 

discussão e reflexão sobre auto-cuidado e comportamentos saudáveis. O cuidado 

pautado na integralidade atua sobre todos os campos das ações em saúde 

(OLIVEIRA, R., et al, 2009). 

As equipes que trabalham a ESF precisam ter dedicação exclusiva ao 

cuidado em família e comunidade, com ações territorializadas que consideram os 

determinantes do processo saúde-doença destes grupos. Precisam ser equipes 

multiprofissionais, mas sem muitos profissionais para evitar a fragmentação das 

funções, com ações diferenciadas como as visitas domiciliares, a educação em 

saúde e as ações intersetoriais (BRASIL, 2006). 

Há manifestações de tentativas de aperfeiçoamentos como os Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família – NASF, equipes de matriciamento multiprofissional com 

outras profissões da área da saúde. A inclusão das equipes de saúde bucal também 

traz muitos benefícios e atrai a população para os serviços. A proposta da ESF 

enfrenta ainda muitos desafios como: a qualificação destes profissionais, a 

necessidade de ampliar a capacidade de tomada de decisão e as ações 

intersetorais, o rompimento com modelos anteriores e o maior desafio de todos – 

cuidar do individuo em suas diversas dimensões de sofrimento (OLIVEIRA, R., et al, 

2009).  

 

 

3.3.4 O desafio da produção de um Cuidado Integral... 

 

 

O cuidado em saúde pode ser entendido como a soma de pequenos 

cuidados, que num processo dialético estabelecem complementação e disputa 

quanto ao uso das diferentes tecnologias que envolvem a produção do vínculo, a 

autonomização, o acolhimento, os saberes estruturados, o uso de máquinas, as 

normas, a estrutura organizacional; o que não pode dissociá-lo de sua integralidade 

(CECÍLIO; MEHRY, 2003; GRABOIS, 2009). 

Afinal, o trabalho produzido é um trabalho vivo onde duas pessoas que se 

encontram se influenciam, com momentos de fala, escuta e interpretações. Nesse 
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momento o profissional articula seus saberes, habilidades e práticas; também se 

articula com outros profissionais, na mesma unidade de serviço ou com diferentes 

unidades, dentro do mesmo serviço ou com os demais serviços da rede de cuidado. 

O cuidado integral é altamente condicionado ao trabalho em equipe (PINHEIRO; 

GUIZARDI, 2004; GRABOIS, 2009). 

Este profissional que atua na APS, dentro da equipe da ESF, está desafiado 

a realizar um cuidado que representa o fazer a coisa certa, da maneira mais 

adequada possível, sem causar danos ao usuário, dispondo de todos os recursos 

disponíveis e apenas deles, respeitando os valores e as expectativas do paciente, 

da família e/ou da comunidade (DONABEDIAN, 1988; STARFIELD, 2002). 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

 

 

Este estudo tem caráter exploratório descritivo e utilizou como principal 

técnica de pesquisa o „trabalho de campo‟, desenvolvido em quatro etapas, todas 

vinculadas, interdependentes e determinadas pela anterior. Esta metodologia tem 

sua origem na University of North Carolina, proposta no início da década de setenta, 

introduzida no Brasil em meados da mesma década por Spínola e Pereira (1976) e 

já utilizada na avaliação de alguns programas (SAUPE; VIANA; AMARAL, 2007). 

Inclui as etapas: construção do “Diagrama de Árvore”, aplicação do “Método do Júri”, 

verificação da “Concordância dos Juízes”, a “Construção da tecnologia ou 

Questionário para uso com egressos. As demais etapas: Pré-teste e Aplicação do 

Instrumento, Análise dos Dados qualitativos e quantitativos, não serão 

desenvolvidas neste estudo. 

 

 

4.2 Local da Pesquisa 

 

 

Este estudo foi realizado no Tocantins, um Estado geograficamente situado 

na região Norte e um dos constituintes da Amazônia Legal. Tem a idade do SUS, 

criado na mesma Constituição em 1988, a partir da divisão do estado de Goiás. Sua 

extensão territorial é continental e organizada em 139 municípios dos quais 80% têm 

população inferior a 5.000 habitantes. Esta população é composta por indígenas, 

quilombolas, povoados locais, famílias advindas de outros estados do país.  
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Figura 1: Imagem do Tocantins 
Fonte: MIRANDA; COUTINHO, 2004. 

 
Este Estado, assim como todo o Brasil, passa pela transição na organização 

dos serviços de saúde em conseqüência da implementação do Pacto pela Saúde 

com intensificação de ações de reorganização dos serviços, de promoção e de 

vigilância em saúde. A Rede de Cuidados que compõe o sistema oferece cobertura 

populacional de 100% de PACS e 61% de P.S.F., com grande variação por 

município. São muitas as questões sociais que se somam aos desafios da rede de 

cuidados, como a pobreza do povo, as barreiras geográficas, a diversidade cultural e 

religiosa, as doenças sazonais e zoonoses. (TOCANTINS, 2009). 

O sistema formador em saúde local apresenta especificidades como a 

incipiência do desempenho das instituições de ensino em cursos da saúde, a 

demanda de processos de formação, qualificação e requalificação dos serviços de 

saúde muito superior à oferta, o quantitativo insuficiente de docentes locais e a 

dificuldade de instituições parceiras para realização de eventos educacionais na 

lógica da Educação Permanente.  

Nesta realidade, há algumas manifestações de educação na saúde nos 

serviços que são inovadoras e ancoradas pela Política Nacional de Educação 
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Permanente. Podem ser pontuados exemplos como: estratégias estruturantes de 

aprendizagem significativa no trabalho, políticas e programas de qualificação e 

educação dos trabalhadores do SUS, implementação da integração entre ensino e 

serviço. A intenção é respeitar a regionalização, as pactuações entre os segmentos 

do quadrilátero da educação na saúde e a participação social. São iniciativas que 

intencionam a preparação de profissionais com perfil, concepção e 

comprometimento com a saúde pública enquanto política de Estado e instrumento 

de promoção da saúde e do desenvolvimento social. (TOCANTINS, 2008). 

 

 

4.3 Sujeitos do Estudo 

 

 

Participaram do estudo sujeitos/colaboradores classificados como: 

a) Experts: Este grupo de colaboradores atuou diretamente com a pesquisadora, 

estabelecendo as categorias para avaliação, que compuseram o “Diagrama de 

Árvore” e o “Questionário” - tecnologia proposta de avaliação dos cursos de 

especialização em SF no que se refere à atuação na ESF a ser aplicado nos 

egressos.  

Todos eles tinham, como principal característica, o alto grau de qualificação 

e apropriação na área específica deste estudo. São doutores e mestres, atuantes na 

Educação na Saúde e/ou na Estratégia Saúde da Família. Foram 04 (quatro) 

colaboradores Experts: 

 

EXPERT GRADUAÇÃO POS GRADUAÇÃO 
ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL 

E 01 Medicina Doutorado Educação Docente 

E 02 Odontologia Mestrado SF Docente e Odontólogo SF 

E 03 Enfermagem Doutorado Enfermagem Docente 

E 04 Medicina Mestrado SF Docente e Técnico MS 

 
Quadro 2: Perfil de Experts 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

b) Juízes: foram 05 colaboradores com alto nível de envolvimento com o serviço ou 

a requalificação dos profissionais de nível superior atuantes na ESF. Os juízes 
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deram valores (pesos) às categorias selecionadas no Diagrama, considerando a 

relevância de cada uma. Segue o quadro descritor do perfil dos juízes: 

 

JUÍZES GRADUAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

EM ESF 

EXPERIÊNCIA 
EM EDUCAÇÃO 

NA SAÚDE 

TEMPO 
NO SUS 

FUNÇÃO 
ATUAL 

VINCULAÇÃO 
ESPECIALIZAÇÃ

O SF 

J 01 Biologia - 
Docência Pós-

Graduação 
26 anos 

Gestor 
Estadual em 
Planejamento 

Docente 

J 02 Enfermagem 

Enfermagem 
SF, 

Coordenação 
SF Municipal e 

Estadual 

Docência Pos 
Graduação, 
Graduação e 

Nível 
Médio/Técnico 

11 anos 
Gestor 

Estadual em 
SF 

Egresso 

J 03 Odontologia Odontologia SF 
Docência Nível 
Médio/Técnico 

14 anos 
Gestor 

Estadual em 
Auditoria 

Egresso 

J 04 Odontologia Odontologia SF 
Docência Nível 
Médio/Técnico 

10 anos 
Odontólogo 

SF 
Egresso 

J 05 
Serviço 
Social 

- 
Docência Pós-

Graduação 
17anos 

Gestor 
Estadual em 
Educação na 

Saúde 

Coordenador 
Docente 

Quadro 3: Perfil dos Juízes 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Etapas do estudo 

 

a) Primeira Etapa – Seleção dos indicadores e construção do Diagrama de Árvore. 

O modelo apresentado na ilustração representa a referência utilizada.  

 

Figura 2: Diagrama de Árvore (modelo). 
Fonte: SPÍNOLA; PEREIRA, 1976. 

 

O diagrama incluiu os componentes considerados importantes para 

avaliação do Curso de Especialização em Saúde da Família e Comunidade, na 
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perspectiva dos egressos, pelos Experts. O levantamento das categorias procedeu-

se inicialmente a partir dos elementos fornecidos pelos relatórios finais das 03 

edições deste programa de formação, pela pesquisadora, considerando os objetivos 

do curso, a metodologia utilizada, as temáticas abordadas, os sujeitos do processo 

(docentes e discentes).  

A partir da matriz inicial partiu-se para a entrevista de profundidade com os 

Experts. Esses encontros aconteceram individualmente para num segundo momento 

realizar-se uma discussão em grupo a fim de estabelecer um diagrama que 

contemplasse todas as categorias importantes para o alcance dos objetivos, o que 

implicou em um processo de comunicação, onde os atores, entrevistador e 

entrevistado, puderam influenciar-se, consciente e inconscientemente. A entrevista 

em profundidade se reportou à experiência vivida transmitida ao entrevistador 

através da conversa com o ator social entrevistado (OLABUÉNAGA; ISPIUZA, 

1989).  

O Diagrama de Árvore resultante desta etapa teve como eixos estruturantes, 

a serem avaliados: o Sistema Conceitual, os Atributos e o Processo de Trabalho da 

Equipe de Saúde da Família (ESF). Cada eixo estruturante foi detalhado, 

considerando as categorias essenciais ao mesmo. Apesar da complexidade do 

produto desta etapa, optou-se pelo aproveitamento do mesmo na sua totalidade, 

pois o instrumento a ser construído avaliará um Curso em nível de Especialização, 

lato sensu, com exigências amplas relativas aos conhecimentos e à aplicabilidade 

dos mesmos. 

b) Segunda Etapa - Método do Júri. Colaboraram, nesta etapa, um grupo de 05 

(cinco) juízes. Cada um, individualmente, na presença da pesquisadora, atribuiu 

pesos a cada categoria do Diagrama, a partir de uma escala com valores de 1 a 

5, previamente apresentada aos mesmos. O peso 1 representou um valor “muito 

baixo”; o peso 2 foi associado a um valor “baixo”; o peso 3 correspondeu ao 

valor “mediano”; o peso 4 ao valor “alto”; e, finalmente, o peso 5 ao valor “muito 

alto” – expressando o nível de relevância de cada indicador.  

Os juízes que compuseram o Júri foram: egressos, docentes e 

coordenadores do curso, além de gestores da Estratégia Saúde da Família – o 

intuito foi considerar olhares diversificados e diluir a influência de intencionalidades 

dos diferentes atores envolvidos no processo. Para contribuir com esta etapa, foi 

elaborada uma Matriz Descritora (Anexo A) a fim de balizar e esclarecer sobre os 
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diversos conceitos, considerando a diversidade do grupo de Juízes quanto ao nível 

de aproximação com as diferentes categorias.  

Também foi solicitado, ao final da pontuação, que cada Juiz fizesse um 

depoimento, que foi gravado, visando captar aspectos subjetivos vinculados à 

temática e outras contribuições.  

c) Terceira Etapa - Verificação da Concordância entre os Juízes. Esta 

concordância ocorreu naturalmente quando TODOS os juízes atribuíram os 

mesmos valores à mesma categoria do diagrama. No caso de não concordância, 

entre as várias possibilidades dadas pelo método, utilizou-se a mediana para 

estabelecer o valor do peso, para imediata inserção no “Diagrama de Árvore”. 

Para a análise comparativa dos resultados, foram calculadas as porcentagem 

dos pesos por categoria e subcategoria. As tabelas de tabulação dos pesos e 

cálculo da mediana, encontram-se no capítulo correspondente aos resultados e 

análise, bem como o Diagrama de Árvore com as medianas por categoria. 

Os depoimentos colhidos no final da entrevista foram transcritos pela 

organização do „corpus‟, entendido como o conjunto de informações coletadas e foi 

feita leitura exaustiva, para identificação de expressões verbais dos depoentes, 

facilitando a etapa seguinte de mapeamento das categorias, conforme agrupamento 

dos pólos de significado denominados: - pólos gerais ou universais, quando 

presentes, com freqüência, caracterizando a unidade, homogeneidade, igualdade e 

uniformidade dos dados; - pólos particulares ou singulares, quando indicaram a 

diversidade, singularidade ou expressão aberrante dos dados; - pólos omissos, 

aspectos que deveriam ou poderiam estar presentes, a partir da literatura ou 

expectativa da pesquisadora, mas que não foram evidenciados nos dados.  

Este processo permitiu apreender a perspectiva coletiva, não negando a 

contribuição dos sujeitos autônomos, que apresentaram opiniões pessoais, 

diferenciadas e originais e incluindo expectativas da pesquisadora e indicações da 

literatura, que não foram contempladas (BOGDAN; BIKLEN, 1994; MINAYO, 2005; 

TRIVIÑOS, 1987; LÜDKE; ANDRÉ, 1986; MAINGUENEAU, 1997).  

d) Quarta Etapa - Construção do Questionário. Este foi construído a partir dos 

componentes do ÚLTIMO NÍVEL do Diagrama de Árvore, que correspodeu ao 

nível de categorias com maior detalhamento do curso. No uso deste 

questionário, prevê-se que cada questão direta seja respondida conforme uma 

escala, do tipo LIKERT, com variação de 01 (um) - AVALIAÇÃO TOTALMENTE 
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NEGATIVA, a 10 (dez) – AVALIAÇÃO TOTALMENTE POSITIVA. Além disso, 

está reservado um espaço para depoimentos, visando captar aspectos 

subjetivos vinculados à temática e outras contribuições dos egressos, além de 

algumas questões abertas. O modelo utilizado para construção das questões, 

vinculadas ao Diagrama de Árvore, está apresentado na Figura 03.  

 

QUESTÃO 1 - Avalie seu nível de satisfação na escala, assinalando o 

número correspondente, considerando o 1 como “avaliação 

TOTALMENTE NEGATIVA” e o 10 como “avaliação TOTALMENTE 

POSITIVA”. No intervalo de 2 a 9, você encontra as opções 

intermediárias. 

 

Por FAVOR, justifique ou complemente sua opção: 

 

 

 
Figura 3: Modelo de questão do Questionário. 
Fonte: SAUPE, 2007. 

 

O questionário a ser proposto como instrumento de avaliação do Curso de 

Especialização em Saúde da Família e Comunidade encontra-se no capítulo 

correspondente ao resultado do estudo e análises.  
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Diagrama de Árvore 

 

 

A metodologia aplicada na primeira etapa nos permitiu a construção do 

Diagrama de Árvore com três eixos estruturantes e o detalhamento de cada uma em 

categorias, para avaliação do Curso de Especialização em Saúde da Família e 

Comunidade, na perspectiva dos egressos, considerando sua prática.  

Segue o diagrama com os eixos estruturantes: 

 

 

Figura 4: Diagrama das Categorias estruturantes do Diagrama de Árvore. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O primeiro eixo do Diagrama reflete os fundamentos do SUS e foi nomeado 

pelos Experts de Sistema Conceitual. A atuação na ESF, segundo eles, requer dos 

profissionais, neste caso, cirurgião dentista, uma intimidade com os aspectos 

teórico-históricos, que estão interligados com a compreensão do campo da saúde 

(OLIVEIRA, R., et al, 2009).  

 

 

AVALIAÇÃO 
PELOS 

EGRESSOS

SISTEMA 
CONCEITUAL 

Md=05

ATRIBUTOS DA ESF 
Md=05

PROCESSO DE 
TRABALHO NA ESF 

Md=05
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Figura 5: Diagrama de Detalhamento das categorias do Sistema Conceitual com a Mediana. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Considerando, os conhecimentos relativos às categorias referentes às 

diferentes concepções de saúde-doença como: biologicismo, multicausalidade, 

SISTEMA 
CONCEITUAL 

Md=05

CONCEPÇÃO 
SAÚDE-DOENÇA 

Md=04

BIOLOGICISMO 
Md=03

MULTICAUSALIDADE 
Md=04

DETERMINAÇÃO 
SOCIAL Md=05

CONCEITO

AMPLIADO Md=05

REFORMA
SANITÁRIA 

Md=04

CONTRATO 
HISTÓRICO Md=04

CONTRATO 
CONCEITUAL Md=04

SUS Md=04

PRINCÍPIOS E 

DIRETRIZES Md=04

ORGANIZAÇÃO 
Md=04

PSF Md=05

ASPECTOS 
HISTÓRICOS Md=04

REGULAMENTAÇÃO 
Md=05
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determinação social e conceito ampliado de saúde; remetem ao tipo de atenção 

vinculado a cada concepção, permitindo ao profissional visualizar o que há de ações 

e serviços na atualidade e o que o originou ao longo da história. O profissional com 

este conhecimento tem a possibilidade de problematizar sobre a necessidade de 

saúde dos usuários no território em que vivem e intervir articulando Promoção, 

Prevenção, Recuperação e Reabilitação (CUTOLO, 2009). 

Os passos históricos dados pela Reforma Sanitária e o advento do SUS 

aproximam estes profissionais dos avanços alcançados e dos desafios que ainda 

persistem na busca da integralidade da atenção. Não há a cobrança de uma 

militância, mas de um compromisso do profissional com os princípios e diretrizes do 

sistema e o reconhecimento da complexidade da ESF como opção de estruturação 

dos serviços. 

A pesquisadora concorda que as categorias eleitas para constituírem o 

Sistema Conceitual são muito pertinentes, pois, permitem aos profissionais, um olhar 

ampliado, para além da execução de atividades-estanque de cuidado em saúde; 

possibilitando a análise do contexto dos serviços de saúde em que atuam, 

aumentando sua autonomia de ação a fim de melhorar os cenários problemáticos; a 

intenção é instigar os profissionais para que eles assumam também uma postura 

formuladora e articuladora em sua práxis.  

O segundo eixo do Diagrama definido pelos Experts foi chamado de 

Atributos da ESF, e nele apareceram categorias correspondentes aos princípios que 

norteiam o trabalho na ESF, ou se preferir, estas categorias correspondem às 

questões principais envolvidas no atendimento da APS (CUTOLO, 2009; OLIVEIRA, 

R., et al, 2009). 

A orientação para a comunidade é um dos atributos mais importantes da 

APS. A vida da comunidade em seu território deve interferir e, mais do que isso, 

definir a atuação na ESF. As famílias nas suas mais diversas formas de 

organização, a cultura da comunidade e todas as suas representações e o que 

socialmente afeta este grupo são questões que não podem ser ignoradas na eleição 

de intervenções e dos momentos oportunos de atuação em saúde. Somente a partir 

da consideração destes aspectos é que se consegue compreender como os 

problemas de saúde apresentam-se, alteram-se e evoluem na dinâmica familiar e 

comunitária (CUTOLO, 2009; OLIVEIRA, R., et al, 2009; STARFIELD, 2002). 
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Figura 6: Diagrama de Detalhamento das categorias dos Atributos da ESF com a Mediana. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A unidade que abriga a equipe da ESF deve ser o primeiro contato ou a 

porta de entrada do sistema para o usuário. Ela é uma referência dos serviços de 

saúde, próxima de sua casa, em que ele busca cuidado. Esta é uma tentativa de 

alcance do princípio da universalidade, assegurando o atendimento a todos os 
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usuários, dentro do que o sistema pode oferecer, de acordo com as suas 

necessidades (MS, 1990). 

A categoria longitudinalidade ou continuidade enquanto contato prolongado 

dos profissionais da equipe com os indivíduos, as famílias ou a comunidade, é um 

atributo que quando alcançado permite maior coleta de informações para 

compreensão da saúde local, desenvolvimento de laços interpessoais e co-

responsabilização da comunidade e da equipe sobre a sua situação de saúde, o que 

aumenta a resolubilidade dos serviços de saúde (CUTOLO, 2009; OLIVEIRA, R., et 

al, 2009). 

A coordenação do cuidado, enquanto categoria e atributo, consiste na 

gestão dos demais atributos da ESF e, sem ela, eles ficam fragilizados. Entende-se 

aqui o quanto o profissional da ESF precisa planejar monitorar e avaliar o cuidado, 

além de desenvolvê-lo, para alcançar as muitas dimensões do processo saúde-

doença da comunidade (CUTOLO, 2009). 

Grande parte da responsabilidade sobre o cuidado integral situa-se na 

atuação na ESF. A integralidade consiste no reconhecimento da variedade completa 

de necessidades do usuário e na disponibilização de recursos para abordá-las, ou 

seja, a intervenção no processo de adoecimento de doenças comuns, crônicas e 

aquelas que podem complicar a identificação das melhores alternativas de 

prevenção, a realização do diagnóstico precoce e das condutas apropriadas, 

considerando fatores físicos, psicológicos e sociais (CUTOLO, 2009; OLIVEIRA, R., 

et al, 2009; HENRIQUE; BORGES, 2006). 

Quando se olha para estes atributos do trabalho na ESF, pode-se visualizar 

que quando estão presentes, podem contribuir positivamente no cuidado. A 

pesquisadora concorda que eles constituem uma imagem-objetivo e, enquanto 

conhecimentos têm máxima pertinência para os profissionais, refletindo a 

importância e responsabilidade da conduta dos mesmos e, ainda, norteando a 

organização do trabalho das equipes. 
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Figura 7: Diagrama de Detalhamento das categorias do Processo de Trabalho da ESF com a 

Mediana. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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O terceiro eixo do Diagrama foi denominado de Processo de Trabalho e nele 

os Experts depositaram um emaranhado complexo de práticas, saberes e 

habilidades considerados como essenciais para o cuidado integral dos usuários na 

ESF. 

A Atenção Domiciliar, por exemplo, é uma atribuição que prevê ações 

integradas em saúde, interdisciplinares, no locus do usuário e inclui: visitas, 

assistência e internação. A visita prioriza o reconhecimento da realidade do paciente 

e atividades de educação em saúde, subsidiando intervenções ou o planejamento da 

equipe, balizados na compreensão do risco e da vulnerabilidade. A assistência 

domiciliar se dá a partir do conhecimento da estrutura e da funcionalidade familiar, 

rompendo com a passividade das unidades, estabelecendo vínculo e aproximação, é 

destinada às pessoas com perdas funcionais ou dependência. A internação 

domiciliar é um processo transitório de produção do cuidado de maneira mais 

intensa e específica, quando necessário, muitas vezes com o desafio de integração 

da APS com outros serviços da rede de cuidado. Enfim, a Atenção Domiciliar 

possibilita a prática do cuidado familiar ampliada, previsto como atribuição do 

Processo de Trabalho em Saúde da Família, na Portaria Nacional de Atenção Básica 

(HENRIQUE; BORGES, 2006; GRABOIS, 2009). 

O trabalho com grupos de apoio promove momentos de troca de saberes 

entre equipe e comunidade, sempre possibilitando às pessoas ali reunidas, com algo 

em comum, a ampliação de sua rede social. Também auxilia nas relações e no 

desenvolvimento da auto-estima. Esta categoria é ainda um desafio para as equipes 

e para a própria comunidade quanto à adesão a esta prática, mesmo com sua 

fundamentação nas necessidades locais (FREITAS et al, 2006). 

Na ESF, a territorialização demarca territórios área de abrangência das 

equipes. O território, enquanto base espacial e de informação de uma população, 

colabora nos impactos dos serviços de saúde por ter seus problemas abordados por 

equipe e população co-responsáveis, em um espaço limitado, permitindo um 

planejamento local. É um pilar da vigilância em saúde e possibilita identificar, 

quantificar a população, a partir das condições de acesso geográfico, do fluxo da 

população e da organização no território. É no território que se pode identificar o 

risco ou a vulnerabilidade da comunidade, o que deteriora ou ameaça comprometer 

os meios de vida no ambiente, no trabalho, na sociedade. A informação é a parte 

mais estratégica do processo de territorialização, permite a avaliação das ações, 
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possibilita o acompanhamento das atividades realizadas pelos serviços de saúde 

constituindo-se enquanto instrumento de controle social, ainda, fornece dados sobre 

a organização e produção dos serviços permitindo analisar prioridades a partir dos 

perfis epidemiológicos de determinada localidade (OLIVEIRA, L., 2006; PAIM; 

TEIXEIRA, 1993). 

Já o acolhimento se constitui como um arranjo tecnológico de ações 

intersubjetivas e com grande potencial terapêutico que busca garantir acesso aos 

serviços de saúde é um instrumento de acessibilidade, ou seja, facilita para o 

usuário os fluxos no uso do seu direito de atenção à saúde. Caracteriza-se por 

escuta qualificada seguida de resposta positiva e responsabilização pelo problema 

do usuário. É também instrumento para que o vínculo se estabeleça entre 

profissionais de saúde e população, um elo claro e próximo, a fim de superar a 

ruptura entre equipe e comunidade e de personalizar as relações. (CUTOLO, 2009; 

SILVA; BORGES, 2006; GOMES; PINHEIRO, 2005; MERHY, 1997).  

Enquanto proposta metodológica de gestão, a vigilância em saúde, 

subsidiada pela epidemiologia crítica, é o esforço de integrar a atuação do setor 

saúde sobre as várias dimensões do processo saúde-doença, especialmente do 

ponto de vista da determinação social, para operacionalização dos sistemas de 

saúde, de forma a se respeitar uma visão mais totalizadora. São os atos de 

vigilância que resultam em cuidado, quando os profissionais de saúde dispõem e 

utilizam todas as tecnologias na sua prática, em todos os níveis de atenção de 

maneira permanente. (AYRES, 2004; OLIVEIRA, L., 2006; CAMPOS, 2000). 

As ações em saúde quando se articulam enquanto proteção, promoção, 

recuperação e reabilitação podem ser denominadas de ações integradas em saúde. 

A equipe, neste contexto, desenvolve ações voltadas para o controle de riscos 

resultando na redução ou na eliminação dos mesmos, em nível individual e coletivo, 

ações mais amplas relacionadas à qualidade de vida em busca da melhoria das 

condições e estilos de vida, ações de cura, cuidado, diminuição de dores, frente a 

sinais e sintomas de doença e também, ações de adaptação e/ou correção das 

seqüelas.  

O maior desafio reside na adesão às práticas ligadas à promoção da saúde 

e ao desenvolvimento social, uma vez que estas práticas abrangem: ações 

educativas para a comunidade com o intuito de contribuir com a transformação dos 

modos de atuação ou interação das pessoas e ações de mobilização da comunidade 
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para a reflexão crítica, a participação e o cuidado do grupo através do exercício da 

ampliação do equilíbrio do poder. Assim os usuários são motivados a participar, a 

intervir de forma consciente na elaboração, implementação ou fiscalização das 

atividades em saúde,, mais comumente, nos conselhos locais. A equipe é mobilizada 

a envolver outros setores no enfrentamento dos problemas que, nesta concepção, 

não pertencem apenas ao setor saúde, mas dependem da ruptura das barreiras de 

comunicação que impedem o diálogo entre os diferentes setores da organização da 

sociedade, para serem resolvidos (OLIVEIRA, L., 2006; DIAS, 2003; DAVINI, 2009; 

PAIM, 1999). 

É fundamental considerar que o cuidado envolvido em um processo de 

trabalho tão complexo, não é um ato profissional solitário, mas sim, condicionado a 

uma equipe, com abordagem interdisciplinar, focada na família e inserida na 

comunidade. Estes sujeitos - equipe e comunidade - devem formular e articular o 

serviço da ESF, quanto à execução, monitoramento e avaliação, sempre adequando 

este cuidado à realidade (FRAIZ, 2007). 

Além disso, as ações integradas precisam respeitar o direito humano que 

deve permear todas as relações com o usuário, a equipe multiprofissional e com a 

organização do sistema de saúde, a bioética. Ela envolve: a confidencialidade, ou 

seja, o resguardo por parte do profissional das informações dadas em confiança pelo 

usuário e a proteção dessa informação quanto à revelação não autorizada – 

manutenção de um segredo e; a privacidade que é a limitação do acesso a 

informações de determinada pessoa mediante normatizações e regras, bem como 

na restrição ao manuseio dos prontuários (HENRIQUE; SOARES, 2006). 

Todas as categorias pertencentes a este nível, em alguma dimensão, não 

tem uma delimitação definida, pois se interagem e se integram, no ato vivo de 

cuidar. Contudo, constituem um exercício profissional exigente, comprometido. A 

pesquisadora chega a enxergar na entrelinha desta teia de atividades, o afeto – 

subjetivo, complicado, indefinível. 

Este Diagrama constituiu, enquanto produto, não só um instrumento para a 

construção da tecnologia de avaliação de um curso de especialização em Saúde da 

Família e Comunidade mas, também é um provocador do olhar sobre a organização 

dos serviços, da avaliação das práticas de trabalho, da identificação de lacunas nas 

equipes da ESF, uma possibilidade de mapa conceitual para transformações 

curriculares da qualificação de todos os profissionais envolvidos. 
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5.2 Concordância entre Juízes 

 

 

Esta etapa consistiu na análise dos Diagramas, juntamente com a Matriz 

Descritora das categorias (Anexo A), por cinco Juízes. Cada Juiz, na presença da 

pesquisadora atribuiu pesos de 01 a 05, como já elucidado no capítulo da 

metodologia, de acordo com a relevância em cada categoria. Também foi 

oportunizado aos Juízes, ao final da pontuação, o registro de um depoimento para 

considerações sobre o estudo, a metodologia e a ESF.  

No momento da entrevista com cada Juiz, foi solicitado que ele pontuasse 

por nível. Os pesos foram tabulados, calculada a mediana por categoria e a 

porcentagem em que cada peso apareceu, para possibilitar a análise desta etapa. 

Os depoimentos gravados também foram transcritos para contribuírem nesta fase do 

estudo. 

O diagrama resultante da colaboração dos Experts ficou constituído por 56 

categorias. A importância de cada categoria foi avaliada de forma muito satisfatória, 

pelos 05 Juízes. A mediana calculada reflete o seguinte quadro: 18 categorias foram 

pontuadas como de importância muito alta, valor 5, 35 de importância alta, valor 4 e 

03 de importância mediana, valor 3. Nenhuma categoria foi avaliada com a mediana 

de importância baixa ou muito baixa, 2 e 1, respectivamente. 

 

Tabela 1: Quantitativo de categorias por peso do Diagrama 

PESO QUANTIDADE DE CATEGORIAS 

PESO 5 18 
PESO 4 35 
PESO 3 03 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico correspondente ilustra que 32,14% das categorias receberam 

mediana – 05, 62,5% mediana - 04 e 5,36 mediana – 03,confirmando e validando a 

pertinência das categorias apontadas pelos Experts. 
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Gráfico 1: Gráfico de categorias por peso do Diagrama de Árvore. 

 

Esta afirmativa é confirmada no depoimento do Juiz 1: 

... Estes três eixos foram bem delineados, bem desenhados, e nas 
subdivisões que tem cada eixo estruturante, eu acho que eles (EXPERTS) 
pensaram o que é fundamental... (JI). 

 

No primeiro nível do diagrama os eixos estruturantes: Sistema Conceitual, 

Atributos da ESF e Processo de Trabalho da ESF, tiveram os pesos atribuídos pelos 

Juízes apresentados, a seguir.  

 

Tabela 2: Tabulação de pesos, porcentagens e mediana dos eixos estruturantes do 
Diagrama 

Juízes Sistema  Atributos Processo 

J I 5 5 5 

J II 4 5 5 

J III 5 5 5 

J IV 4 5 5 

J V 5 4 4 

% peso 4 40% 20% 20% 

% peso 5 60% 80% 80% 

MEDIANA 5 5 5 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O cálculo da mediana espelha a “importância muito alta” de todos os eixos 

estruturantes, contudo, pode-se perceber pelas porcentagens de pesos atribuídos, 

que o Sistema Conceitual foi considerado menos importante pelos Juízes, na 

PESO 5 

PESO 4

PESO 3
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atuação da ESF, ainda que seja o eixo que dá nexo aos atributos e ao próprio 

processo de trabalho. O gráfico representa bem esta afirmação: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Gráfico de pesos por Juiz para cada eixo estruturante do Diagrama. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Já nas falas, o Processo de Trabalho apareceu como o eixo estruturante 

mais importante: 

...o processo de trabalho que é fundamental... sem você nortear este 
processo de trabalho, você não chega a lugar nenhum, por mais que você 
tenha os atributos e tenha o sistema conceitual, se você não focar no 
processo de trabalho, você não consegue ter a resposta... (JI). 

 

Considerando o perfil dos Juízes, ficou claro que ainda persiste a ênfase na 

aplicabilidade, na execução, por parte de gestores, docentes e profissionais da ESF, 

em detrimento da capacidade formuladora e articuladora, tão relevantes para a 

análise de contexto, para a mudança do modelo e para a produção do cuidado 

integral em saúde. 

Considerando o Sistema Conceitual, constituído por 14 categorias no seu 

segundo e terceiro níveis 4 categorias receberam peso 05, 9 receberam peso 04 e 1 

recebeu peso 03, pode-se declarar que os Juízes em 64,3% consideraram o Sistema 

Conceitual de importância alta, acompanhando o escore do diagrama como um todo. 

Em 28,47%, os Juízes consideraram este eixo de importância muito alta e apenas 

7,14% o consideraram de importância mediana, o que reforça que apesar mediana – 

5, este eixo estruturante teve importância menor em relação aos demais para os 

juízes, como demonstramos a seguir.  
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Tabela 3: Quantitativo de categorias por peso do Sistema Conceitual. 

PESO 5 4 
PESO 4 9 
PESO 3 1 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Gráfico 3: Gráfico de categorias por peso do Sistema Conceitual 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em relação ao eixo estruturante Sistema Conceitual, as medianas das 

categorias do seu segundo nível expressaram “importância alta e muita alta” 

confirmando a necessidade de conhecimento em relação às concepções saúde-

doença, à Reforma Sanitária, ao SUS e ao PSF. 

 

Tabela 4: Tabulação de pesos, porcentagens e mediana das categorias do segundo 
nível do Sistema Conceitual. 

Sistema Concep. Ref.San. SUS PSF 

J I 4 5 4 4 

J II 3 3 4 5 

J III 4 4 4 5 

J IV 4 4 5 5 

J V 5 3 4 4 

% peso 3 20% 40% - - 

% peso 4 60% 40% 80% 40% 

% peso 5 20% 20% 20% 60% 

MEDIANA 4 4 4 5 

 

PESO 5

PESO 4

PESO 3
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No terceiro nível observa-se o mesmo, exceto no biologicismo, que obteve 

mediana – 3, equivalente a “importância mediana”. Este é um indicativo de que 

nossos Juízes estão se contaminando com o discurso da inversão do modelo 

hegemônico. É um conhecimento complementar, e não pode faltar ao profissional 

quanto à concepção do processo saúde-doença e às ações de saúde 

correspondentes, mas a ênfase nos pesos apontou para a transformação rumo à 

atenção integral, através da “importância muito alta” dada às categorias: 

determinação social do processo saúde-doença, conceito ampliado de saúde e 

regulamentação do PSF.  

 

Tabela 5: Tabulação de pesos, porcentagens e medianas do terceiro nível do 
Sistema Conceitual, vinculadas à concepção do processo saúde-doença 

 

Concepç. Biologic. Multic. Det.Soc. Conceit. 

J I 3 4 5 5 

J II 4 4 4 4 

J III 4 5 5 5 

J IV 1 4 5 5 

J V 2 3 3 3 

% peso 1 20% - - - 

% peso 2 20% - - - 

% peso 3 20% 20% 20% 20% 

% peso 4 40% 60% 20% 20% 

% peso 5 - 20% 60% 60% 

MEDIANA 3 4 5 5 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao apreciar a porcentagem dos pesos atribuídos aos aspectos históricos da 

Reforma Sanitária e do PSF, percebe-se que estas categorias tiveram uma 

importância menor para alguns Juízes, possivelmente como reflexo da formação 

tradicional acrítica, executora, o que precisa ser rompido pelos processos 

educacionais de requalificação, segundo a fala dos próprios Juízes. 
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Tabela 6: Tabulação de pesos, porcentagens e medianas do terceiro nível do 
Sistema Conceitual, vinculadas à Reforma Sanitária 

Ref. San. Histórico Conceit. 

J I 4 5 

J II 3 3 

J III 4 4 

J IV 4 5 

J V 2 4 

% peso 2 20% - 

% peso 3 20% 20% 

% peso 4 60% 40% 

% peso 5 - 40% 

MEDIANA 4 4 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Tabela 7: Tabulação de pesos, porcentagens e medianas do terceiro nível do 
Sistema Conceitual, vinculadas ao Programa Saúde da Família. 

PSF Hist. Regulam. 

J I 4 5 

J II 4 5 

J III 4 4 

J IV 4 5 

J V 2 2 

% peso 2 20% 20% 

% peso 4 80% 20% 

% peso 5 - 60% 

MEDIANA 4 5 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Esta formação de especialistas constitui uma estratégia educativa de 
relevância, dada a capacidade estabelecida, dada à produção de novas 
identidades ou a revisão de identidades pessoais/profissionais... (JV) 

 

É a compreensão destes momentos históricos que permite o acesso às 

origens das reivindicações de universalidade do atendimento, do direito à saúde e 

da integralidade das ações, com foco na comunidade e nas famílias dessa 

comunidade (FRAIZ, 2007) 

Em relação ao SUS, os princípios e diretrizes tiveram mediana – 4 e 

concordância entre os Juízes quanto à importância alta ou muito alta destas 

categorias. 
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Tabela 8: Tabulação de pesos, porcentagens e medianas do terceiro nível do 
Sistema Conceitual, vinculadas ao SUS. 

SUS Principios Organiz. 

J I 4 5 

J II 4 4 

J III 4 4 

J IV 5 5 

J V 4 4 

% peso 4 80% 60% 

% peso 5 20% 40% 

MEDIANA 4 4 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O eixo estruturante Atributos da ESF trouxe 10 categorias no segundo e 

terceiro níveis, que definem o modo de ver a APS; são as diretrizes do que se pode 

chamar de APS ampliada: orientada para a comunidade, sendo o contato de 

referência do usuário de dado território com equipe vinculada e comprometida com 

esta comunidade, que trabalha a partir de ações planejadas e adequadas à 

realidade local, em busca da integralidade (CUTOLO, 2009). 

Nossos Juízes consideraram 08 destes atributos importantes e 02 muito 

importantes, como na tabela e no quadro a seguir: 

 

Tabela 9: Quantitativo de categorias por peso dos Atributos da ESF. 

PESO 5 2 
PESO 4 8 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No gráfico, visualiza-se que há uma grande concordância entre os Juízes a 

respeito deste eixo, com 80% classificando o eixo como importante e 20% como 

muito importante, o que ressalta a opinião orquestrada deles a respeito do quanto 

estes atributos são importantes para a qualificação dos profissionais que trabalham 

na ESF.  
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Gráfico 4: Gráfico de categorias por peso dos Atributos da ESF. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Verifica-se também, que os juízes enfatizaram a integralidade como o 

atributo mais importante dentre os demais. Isso remete ao significado de 

integralidade para além das ações de proteção, promoção, recuperação e 

reabilitação que acontece de forma integrada, abrangendo o conceito ampliado de 

saúde e a compreensão do sujeito desta atenção em todos os demais atributos 

(CUTOLO, 2009). Segue a tabulação e o gráfico de pesos, porcentagens e 

medianas destes atributos: 

 

Tabela 10: Tabulação de pesos, porcentagens e medianas do segundo nível dos 
Atributos da ESF. 

Atributos Comun. P.entr. Longit. C. cuidad Integral. 

J I 5 4 4 4 5 

J II 4 5 5 5 5 

J III 4 4 4 4 4 

J IV 5 5 5 4 5 

J V 4 2 3 4 4 

% peso 2 - 20% - - - 

% peso 3 - - 20% - - 

% peso 4 60% 40% 40% 80% 40% 

% peso 5 40% 40% 40% 20% 60% 

MEDIANA 4 4 4 4 5 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

PESO 5

PESO 4
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Pode-se observar a discordância do JV em relação aos demais sobre a 

importância da categoria Porta de Entrada, no gráfico (azul claro). Ele considerou 

esta categoria de baixa importância. Pode-se inferir que este posicionamento é 

explicado pelo fato de que este atributo deveria funcionar como uma referência para 

o usuário, no sentido de ter na sua comunidade a atenção mais caracterizada, 

oportuna, vinculada a ele. A questão é que este atributo muitas vezes é desvirtuado 

e utilizado para limitar o seu acesso aos serviços, ferindo a integralidade. 

 

 

 
Gráfico 5: Gráfico de pesos por Juiz para cada categoria do segundo nível dos Atributos da ESF. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quanto às categorias do segundo nível, vinculadas ao atributo - Orientação 

para a Comunidade: determinantes sociais, cultura e família. A família foi 

considerada a categoria mais importante, segue a tabulação referente aos pesos, 

porcentagens e mediana das categorias vinculadas à Orientação para a 

Comunidade: 
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Tabela 11: Tabulação de pesos, porcentagens e medianas das categorias do 
terceiro nível dos Atributos da ESF, vinculadas à Orientação para a 
Comunidade. 

Comunid. Det.Soc. Cultura Família 

J I 5 4 3 

J II 4 4 5 

J III 4 2 3 

J IV 5 5 5 

J V 4 4 5 

% peso 2 - 20% - 

% peso 3 - - 40% 

% peso 4 60% 60% - 

% peso 5 40% 20% 60% 

MEDIANA 4 4 5 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

É na família que se dão as relações, podendo se constituir num ambiente 

propício às transformações do espaço de vida, transformações estas culturais e 

sociais, rumo à sustentabilidade local (MACHADO, 2007). A fala de J1 reforça a 

afirmação: 

... as famílias têm noção das suas responsabilidades enquanto auto-
cuidado... (JI). 

 

No gráfico 6, percebe-se que JIII atribuiu importância mais baixa às 

categorias, principalmente à Cultura, o que parece um tanto contraditório, 

considerando que este é um conceito-chave para a interpretação da vida social, 

maneira de viver total de um grupo, envolvendo como este grupo pensa, classifica, 

estuda e modifica o mundo e a si mesmo (DAMATTA, 1981).  
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Gráfico 6: Gráfico de pesos por Juiz para cada categoria do terceiro nível dos Atributos da ESF, 
vinculadas à Orientação para a Comunidade 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Mas, esta categoria também trouxe incomodo a outro Juiz, o que ficou 

aparente em sua fala: 

... a questão quando você mexe com a comunidade no sentido de você 
mudar cultura, é uma coisa difícil... (JI). 

 

As crenças e os valores das pessoas em comunidade, dentro das famílias, 

aumentam o nível de incertezas das ações em saúde, para o qual os profissionais de 

saúde não foram preparados; é outro paradigma, um paradigma vivo: 

 

... muitas vezes as pessoas entram sem saber nada da estratégia e elas 
estão lá e passam anos... e elas vão levando com a barriga muitas vezes 
como se fosse um ambulatório e elas não entendem a estratégia... a gente 
não está tão bem preparado, trabalho em equipe nós não fazemos ainda, e 
mesmo a visita, eu acho que a gente não tem ainda, não estamos 
acostumados a estratégia, ainda estamos engatinhando... (JIII). 

 

Seguem as tabulações, que refletem uma grande concordância entre os 

Juízes quanto à importância alta das demais categorias: Universalidade e 

Necessidade dos Usuários, respectivamente um principio primordial do trabalho e o 

motivo deste trabalho. 
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Tabela 12: Tabulação de pesos, porcentagens e medianas das categorias do 
terceiro nível dos Atributos da ESF, vinculadas à Porta de Entrada 

P.entr. Universal. 

J I 4 

J II 4 

J III 3 

J IV 5 

J V 2 

% peso 2 20% 

% peso 3 20% 

% peso 4 40% 

% peso 5 20% 

MEDIANA 4 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tabela 13: Tabulação de pesos, porcentagens e mediana da categoria do terceiro 
nível dos Atributos da ESF, vinculada à Integralidade 

Integralid. Nec.usuá 

J I 4 

J II 5 

J III 4 

J IV 5 

J V 4 

% peso 4 60% 

% peso 5 40% 

MEDIANA 4 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O eixo estruturante Processo de Trabalho na ESF, formado por 28 

categorias, teve 09 categorias pontuadas com importância muito alta, 17 com 

importância alta e 02 categorias com importância mediana: 

 

Tabela 14: Quantitativo de categorias por peso do Processo de Trabalho na ESF 

PESO 5 9 

PESO 4 17 
PESO 3 2 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico a seguir espelha as porcentagens de 32,14% de peso 05 , 60,7% 

de peso 04 e 7,14% de peso 03 . Os Juízes atribuíram peso às categorias em 

consonância com o julgamento do diagrama como um todo, com importância 
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predominantemente alta (peso - 4), apesar das falas nos depoimentos a respeito da 

importância muito alta (peso - 5) deste eixo. 

 

 

Gráfico 7: Gráfico de categorias por peso do Processo de Trabalho na ESF. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

...a parte que eu acho que é mais importante de tudo, eu acho que é o 
processo de trabalho... (JIII). 
 
...na minha opinião, eu acho que o que tem mais relevância é o processo de 
trabalho, entre todas as categorias... (JIII). 

 

Este é o eixo mais complexo que espelha a densidade do trabalho na ESF, 

frente a tabulação dos pesos atribuídos, cálculo da mediana e porcentagens do 

primeiro nível deste componente, pode-se constatar que as categorias foram 

consideradas de importância alta e muito alta pelos Juízes. A exemplo do Trabalho 

em Equipe e o Planejamento Local que foram categorias que tiveram concordância 

de 80% dos Juízes em relação à importância muito alta o que se confirma nos 

depoimentos: 

... se você não envolve toda a equipe mostrando esses eixos 
que são estruturantes, dentro de uma equipe saúde da 
família, a equipe não vai muito pra frente, se todos não 
estiverem envolvidos com este olhar... eu acho que todos 
esses pontos, essas variáveis têm que estar interligadas 
sempre, tem que estar sempre motivando a equipe, tanto 
médico, odontólogo, enfrmeiro e eu penso que... os 
profissionais de nível técnico também... (JI) 
 
... acredito que, especialmente a estes profissionais precisaria 
ser oportunizado a vivencia de situações grupais, 
intersubjetivas e de autoconhecimento para descoberta da 

PESO 5

PESO 4

PESO 3
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verdadeira opção de trabalhar para a comunidade, de tecer 
relação/vínculo próximo com o outro „seu paciente‟... (JV) 

 

Há um reconhecimento da relevância de que o processo de trabalho é um 

compromisso do grupo de profissionais, juntamente com a comunidade, e esta é 

uma evolução das práticas em SF rumo à atenção integral. Esta equipe não só 

cuida, mas também faz gestão local das relações de trabalho e da organização do 

cuidado (GRABOIS, 2009). 

 

Tabela 15: Tabulação de pesos, porcentagens e medianas do segundo nível do 
Processo de Trabalho na ESF 

 

Processo Domicil. Grupo Territ. Acolh. Vigil. A.integ. Consel. Equipe Planej. Bioética 

J I 3 3 5 4 4 5 4 5 5 4 

J II 5 4 5 5 3 4 3 5 5 4 

J III 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 

J IV 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

J V 5 5 3 5 3 4 3 5 5 3 

% peso 2 - - - - - - 20% - - - 

% peso 3 40% 40% 20% - 40% - 40% - - 20% 

% peso 4 - 40% 20% 40% 40% 60% 20% 20% 20% 60% 

% peso 5 60% 20% 60% 60% 20% 40% 20% 80% 80% 20% 

MEDIANA 5 4 5 5 4 4 3 5 5 4 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os dados da tabela 15 revelam que a maioria das categorias relativas ao 

Processo de trabalho receberam uma valoração de importância alta e muito alta, 

com exceção da categoria Conselho Local, com mediana 03 de importância 

mediana. Quando se compara o peso dado individualmente de cada Juiz a esta 

categoria, visualiza-se no gráfico, um completo desacordo, apenas 02 Juízes 

consensuaram sobre o peso 03, os demais variaram o peso entre 02, 04 e 05. 
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Gráfico 8: Gráfico de peso atribuído por Juiz da categoria Conselho Local do Processo de Trabalho 
na ESF. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A fala do Juiz IV, que atribuiu o maior peso a este componente, vale ser 

destacada:  

... a comunidade não tem voz, não se sente empoderada, não 
conhece seus direitos... que a comunidade também tenha 
acesso a este conhecimento para exigir seus direitos... (JIV) 

 

Este desacordo entre os Juízes pode simbolizar a fragilidade da participação 

social viabilizada pelos Conselhos de Saúde desde a Constituição de 1988, 

enquanto estratégia para tornar o processo de formulação e gestão das políticas 

públicas, em especial o SUS, mais permeável às reais demandas da população e, 

também, mais transparente e aberto ao controle social (COELHO; NOBRE, 2004).  

Vários autores afirmam que nossos representantes têm fala desqualificada, 

dispondo de menos conhecimentos técnicos e recursos comunicativos, os 

profissionais da ESF precisam aderir ao desafio de promover mudança neste quadro 

criando espaços de reflexão crítica, participação e cuidado da comunidade, também 

anteriores à participação em Conselhos para empoderar e motivar (CUTOLO, 2009; 

OLIVEIRA, L., 2006; DIAS, 2003; DAVINI, 2009; PAIM, 1999). 

A Atenção Domiciliar e a Territorialização tiveram suas categorias de 

detalhamento também consideradas como de importância alta e muito alta pelos 

Juízes, confirmando a institucionalização destas propostas nas práticas das equipes, 
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balizadas nas áreas de abrangência e em sintonia com as necessidades individuais 

e comunitárias. 

 

Tabela 16: Tabulação de pesos, porcentagens e medianas das categorias de 
terceiro nível do Processo de Trabalho na ESF, vinculadas a Atenção 
Domiciliar. 

Domicilio Visita Assist. Intern. 

J I 4 3 3 

J II 5 5 5 

J III 2 2 2 

J IV 5 5 4 

J V 5 5 4 

% peso 2 20% 20% 20% 

% peso 3 - 20% 20% 

% peso 4 20% - 40% 

% peso 5 60% 60% 20% 

MEDIANA 5 5 4 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tabela 17: Tabulação de pesos, porcentagens e medianas das categorias de 
terceiro nível do Processo de Trabalho na ESF, vinculadas a 
Territorialização. 

Territorio Risco Inform. 

J I 4 5 

J II 4 4 

J III 4 3 

J IV 5 5 

J V 4 3 

% peso 3 - 40% 

% peso 4 80% 20% 

% peso 5 20% 40% 

MEDIANA 4 4 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Considerando a Acessibilidade, ligada ao Acolhimento (tabela 18), nota-se 

que ela teve pontuação em desacordo pelos Juízes e alcançou mediana 3. É preciso 

uma reflexão voltando aos Atributos da ESF e revendo o peso de importância alta 

(peso - 4) dado à Universalidade, cuidado de saúde para todos. A Acessibilidade 

facilita a Universalidade, facilita os fluxos para que o cidadão tenha acesso à 

atenção que precisa, mas há uma dificuldade de compreensão que esta prática 

assegura o alcance daquele atributo. Para o profissional isso significa agir com 

habilidade de escuta, acolhendo o problema do usuário e sempre lhe dispensando 

uma resposta positiva (CUTOLO, 2009). 
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Tabela 18: Tabulação de pesos, porcentagens e medianas das categorias de 
terceiro nível do Processo de Trabalho na ESF, vinculadas ao 
Acolhimento 

Acolhim. Vinculo Acessib. 

J I 4 3 

J II 5 5 

J III 4 3 

J IV 5 5 

J V 5 2 

% peso 2 - 20% 

% peso 3 - 40% 

% peso 4 40% - 

% peso 5 60% 40% 

MEDIANA 5 3 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Vigilância da Saúde é estratégia de gestão e coordenação do cuidado, que 

oportunamente foi pontuada como de importância alta pelos Juízes (Tabela 19). É o 

ponto de integração da atuação do setor saúde sobre as várias dimensões do 

processo saúde-doença (CAMPOS, 2000). 

 

Tabela 19: Tabulação de pesos, porcentagens e medianas da categoria de terceiro 
nível do Processo de Trabalho na ESF, vinculada a Vigilância a Saúde 

Vigilância Cuidado 

J I 4 

J II 3 

J III 4 

J IV 4 

J V 4 

% peso 3 20% 

% peso 4 80% 

MEDIANA 4 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As ações integradas (Tabela 20) espelham a intencionalidade de adoção do 

conceito ampliado ou integrado de saúde, reconhecendo e ampliando o significado 

da determinação social, o condicionante ecológico-ambiental e o desencadeador 

biológico (CUTOLO, 2001). Todas as categorias vinculadas obtiveram mediana 4. 
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Tabela 20: Tabulação de pesos, porcentagens e medianas da categorias de terceiro 
nível do Processo de Trabalho na ESF, vinculadas às Ações Integradas 

Aç. int. Proteção Promoç. Recuper. Reabilit. 

J I 4 4 4 4 

J II 4 4 4 4 

J III 4 4 4 3 

J IV 4 5 3 3 

J V 4 5 4 4 

% peso 3 - - 20% 40% 

% peso 4 100% 60% 80% 60% 

% peso 5 - 40% - - 

MEDIANA 4 4 4 4 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Bioética é um termo com discussão muito recente enquanto conduta no 

processo de trabalho na ESF e tem como seus eixos balizadores a 

Confidencialidade e a Privacidade. Talvez por isso, nossos Experts não tenham 

introduzido estas categorias no diagrama, o que foi realizado pela pesquisadora. 

Contudo, a pontuação dada pelos Juízes expressa a importância alta das mesmas 

(Tabela 21). 

 

Tabela 21: Tabulação de pesos, porcentagens e medianas das categorias de 
terceiro nível do Processo de Trabalho na ESF, vinculadas à Bioética. 

Bioética Confid. Privacid. 

J I 4 4 

J II 4 4 

J III 3 3 

J IV 5 5 

J V 3 3 

% peso 3 40% 40% 

% peso 4 40% 40% 

% peso 5 20% 20% 

MEDIANA 4 4 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Promoção da Saúde (Tabela 22) propõe estratégias para mudar o sistema 

de saúde rumo à desmedicalização, autonomia e empoderamento dos cidadãos 

usuários. Isto se concretiza através do planejamento local incluindo ações 

específicas de educação em saúde pelas equipes da ESF. Os Juízes reconheceram 

a importância alta desta categoria e das categorias vinculadas a ela. Já a 
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intersetorialidade enquanto categoria da Promoção da Saúde obteve mediana 5, 

pelo grande mérito de atuação na complexidade dos problemas de saúde que 

merecem providências intersetoriais. Só a partir desta conduta é que se assegura a 

saúde enquanto conceito ampliado, motivando e estimulando a sustentabilidade 

local (TAVARES et al, 2009). 

 

Tabela 22: Tabulação de pesos, porcentagens e medianas da categorias de quarto 
nível do Processo de Trabalho na ESF, vinculadas à Promoção da Saúde 

Promoção Educação Empod. Particip. Interset. 

J I 5 4 4 5 

J II 5 4 4 5 

J III 4 3 3 4 

J IV 3 5 5 5 

J V 4 4 4 5 

% peso 3 20% 20% 20% - 

% peso 4 40% 60% 60% 20% 

% peso 5 40% 20% 20% 80% 

MEDIANA 4 4 4 5 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

5.3 Enfim o Questionário... 

 

 

Foi construído um instrumento com 03 partes. A parte I foi nomeada de 

Caracterização do Egresso, constituída por questões fechadas de múltipla escolha 

para dados de identificação dos respondentes: idade, sexo, estado civil, emprego 

atual, tempo de formado, tempo no SUS.  

A parte II foi constituída por questões a partir do último nível do Diagrama de 

Árvore, que foi considerado em sua totalidade já que as medianas dadas às 

categorias foram iguais ou superiores a 03. Todas as questões, mensuradas por 

meio de uma escala Likert objetivaram identificar o nível de conhecimentos 

adquiridos em relação a cada categoria do Sistema Conceitual, dos Atributos da 

ESF, e da aplicabilidade das categorias do Processo de Trabalho na ESF. Cada 

questão também dispôs de um espaço para depoimento do egresso e registro de 

suas impressões pessoais e percepções.  
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A parte III possibilitou a expressão do nível de satisfação com o curso, da 

motivação que conduziu o profissional a fazer o mesmo, dos impactos ou resultados 

do curso na vida pessoal e profissional do egresso e das suas aspirações.  

Segue a proposta de Questionário: 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE 
DA FAMILIA E COMUNIDADE, PARA OS EGRESSOS 

 

Parte I: Caracterização do egresso 

 

Marque com (X): 

Idade atual:  

( ) 20 a 29 anos 

( ) 30 a 39 anos 

( ) 40 a 49 anos 

( ) 50 anos ou mais 

 

Sexo: 

( ) Masculino  

( ) Feminino 

 

Estado civil: 

( ) Solteiro 

( ) Casado 

( ) Outro. 

Especificar:................................................................................................ 

 

Emprego atual: 

( ) Hospital 

( ) Policlínica 

( ) Unidade Saúde da Família 

( ) Gestão em Saúde Pública 

( ) Instituição de Ensino Superior 

( ) Instituição de Ensino Técnico 
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( ) Outro. 

Especificar.................................................................................................. 

 

Tempo de formado: 

( ) 01 a 05 anos 

( ) 05 a 10 anos 

( ) 10 anos ou mais 

 

Tempo no SUS: 

( ) 01 a 05 anos 

( ) 05 a 10 anos 

( ) 10 anos ou mais 

 

Parte II: Avaliação do Curso de Especialização em  

Saúde da Família e Comunidade 

 

Todas as questões a seguir apresentarão uma escala Likert para marcação das 
respostas, como no exemplo que segue: 
 

Exemplo - Avalie seu nível de satisfação conforme segue, assinalando 

o número correspondente, considerando o 1 como “avaliação 

TOTALMENTE NEGATIVA” e o 10 como “avaliação TOTALMENTE 

POSITIVA”. No intervalo de 2 a 9, você encontra as opções 

intermediárias.

 

Justifique: 

 

 

1 Considerando o sistema conceitual estruturante da Estratégia Saúde da 

Família: 

 

QUESTÃO I: No que diz respeito à concepção Saúde-Doença, qual o nível de 

conhecimentos adquiridos em relação aos conceitos: 

a) Biologicismo:  
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b) Multicausalidade:  

 

 

c) Determinação social: 

 

d) Conceito Ampliado:  

Justifique: .................................................................................................. 

 

QUESTÃO II: No que diz respeito à Reforma Sanitária, qual o nível de 

conhecimentos adquiridos em relação aos contratos histórico e 

conceitual: 

 

Justifique: .................................................................................................. 

 

QUESTÃO III: No que diz respeito ao Sistema Único de Saúde, qual o nível de 

conhecimentos adquiridos em relação a: 

a) Universalidade / equidade / integralidade: 

 

b) Descentralização / regionalização / 

participação popular / controle social 

Justifique: .................................................................................................. 

 

QUESTÃO IV: No que diz respeito ao Programa Saúde da Família, qual o nível de 

conhecimentos adquiridos em relação a: 

a) Aspectos históricos: 

 

b) Regulamentação: 

 

Justifique: .................................................................................................. 
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2 Considerando os Atributos da Estratégia Saúde da Família: 

 

QUESTÃO I – No que diz respeito à Orientação para a Comunidade, qual o nível de 

conhecimentos adquiridos em relação a: 

a) determinantes sociais: 

 

b) cultura: 

 

c) estrutura familiar: 

 

Justifique: .................................................................................................. 

 

QUESTÃO II: No que diz respeito à Porta de Entrada, qual o nível de conhecimentos 

adquiridos e a aplicabilidade dos mesmos em relação a: 

a) universalidade: 

 

Justifique: 

.................................................................................................. 

 

QUESTÃO III: No que diz respeito à Longitudinalidade, qual o nível de 

conhecimentos adquiridos: 

 

Justifique: .................................................................................................. 

 

QUESTÃO IV: No que diz respeito ao Cuidado em Saúde, qual o nível de 

conhecimentos adquiridos em relação a: 

a) vigilância a saúde: 

 

Justifique: .................................................................................................. 
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QUESTÃO V: No que diz respeito à Integralidade, qual o nível de conhecimentos 

adquiridos em relação a: 

a) necessidade do usuário: 

 

Justifique: .................................................................................................. 

 

3 Considerando o Processo de Trabalho da Estratégia Saúde da Família: 

 

QUESTÃO I: No que diz respeito à Atenção Domiciliar, qual o nível da aplicabilidade 

em relação a: 

a) visita domiciliar: 

 

b) assistência domiciliar: 

 

c) internação domiciliar: 

 

Justifique: .................................................................................................. 

 

QUESTÃO II: No que diz respeito ao Grupo de 

Apoio, qual o nível da 

aplicabilidade:  

 

Justifique: .................................................................................................. 

 

QUESTÃO III: No que diz respeito à Territorialização, qual o nível da aplicabilidade 

em relação a: 

a) Risco: 

 

b) Informação em saúde: 
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Justifique: .................................................................................................. 

 

QUESTÃO IV: No que diz respeito ao Acolhimento, qual o nível da aplicabilidade em 

relação a: 

a) Vínculo:  

 

b) Acessibilidade: 

 

Justifique: .................................................................................................. 

 

QUESTÃO V: No que diz respeito à Vigilância a Saúde, qual o nível de 

aplicabilidade em relação ao: 

a) Cuidado em Saúde:  

 

Justifique: .................................................................................................. 

 

QUESTÃO VI: No que diz respeito às Ações Integradas em Saúde, qual o nível de 

aplicabilidade em relação a: 

a) Proteção:  

 

b) Promoção:  

 

c) Recuperação:  

 

d) Reabilitação:  

 

Justifique: .................................................................................................. 

 

QUESTÃO VII: No que diz respeito à Promoção a Saúde, enquanto ação integrada, 

qual o nível de aplicabilidade em relação a: 



77 
 

a) Educação em Saúde:  

 

b) Empoderamento:  

 

 

c) Participação Social:  

 

d) Intersetorialidade:  

 

Justifique: .................................................................................................. 

 

QUESTÃO VIII: No que diz respeito ao Conselho 

Local, qual o nível de 

aplicabilidade do mesmo:  

Justifique: .................................................................................................. 

 

QUESTÃO IX: No que diz respeito ao Trabalho em 

Equipe, qual o nível aplicabilidade 

do mesmo:  

Justifique: .................................................................................................. 

 

QUESTÃO X: No que diz respeito ao Planejamento em Saúde, qual o nível de 

aplicabilidade do mesmo:  

 

Justifique: .................................................................................................. 

 

QUESTÃO XI: No que diz respeito à Bioética, qual o nível de aplicabilidade em 

relação a: 

a) Confidencialidade:  
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b) Privacidade:  

Justifique: 

.................................................................................................. 

 

QUESTÃO XII: Diante das questões já respondidas, sinta-se à vontade para fazer 

um depoimento a fim de complementar suas opiniões ou 

comentá-las: 

 

Parte III: Questões Abertas 

 

Considerando o Curso de Especialização em Saúde da Família e Comunidade: 

 

QUESTÃO I: Qual o seu nível de satisfação com o Curso? 

 

 

 

QUESTÃO II: O que o motivou a fazer este curso? 

 

 

 

QUESTÃO III: Quais os impactos ou resultados desta especialização em seu 

processo de trabalho? E em sua vida profissional?  

 

 

 

QUESTÃO IV: Quais as suas aspirações profissionais? 
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6 USO DA TECNOLOGIA 

 

 

Com o Questionário em mãos, após a pré-testagem com um egresso de 

cada categoria profissional para correções pertinentes e modificações, a proposta é 

que se caminhe para a Coleta de Dados, através da aplicação deste Questionário 

aos egressos, que poderá acontecer com o encaminhamento individual do 

instrumento impresso via correio ou pela internet via e-mail ou ainda disponibilizando 

o mesmo no site da Secretaria de Saúde do Estado.  

Como estes profissionais encontram-se espalhados nos 139 municípios, e 

alguns concluiram a Especialização há anos, será necessária uma sensibilização 

dos mesmos e também dos gestores a fim de que haja uma adesão significativa ao 

seu preenchimento. É importante o estabelecimento de um prazo para 

encaminhamento do instrumento preenchido que seja o suficiente para que o 

egresso tome conhecimento e preencha o mesmo, mas não seja um prazo tão longo 

que resulte no esquecimento ou desinteresse.  

Parte-se então para a Análise dos Dados Quantitativos. As questões 

respondidas no instrumento que utilizará a Escala Likert de um a dez serão 

submetidas ao processo de avaliação do desempenho. Todas as medidas iniciam 

pelos componentes de último nível e vão prosseguindo pelo Diagrama de Árvore, 

através da aplicação das equações específicas, a saber: 

 

a) Para o último nível: 

(Ve1x Nr1)+(Ve2xNr2)+..........Até incluir todas as questões. 
Nr1+Nr2+Nr3+........................... 

 

Legenda: Ve1 = Valor da escala LIKERT na questão 1, e assim sucessivamente. 
Nr1 = Número de respostas na questão 1, e assim sucessivamente. 
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b) Para os demais níveis: 

 

 

 

 
Legenda:  
D = Desempenho de cada variável;  
ΣDa = Somatória da avaliação de desempenho das atividades do último nível. 
Wa = Peso das atividades; 
ΣWa = Somatória dos pesos; 

 

Ou seja, o desempenho de cada indicador é igual à somatória dos índices 

resultantes da avaliação dos indicadores de último nível e multiplicados pelo seu 

peso; este resultado é dividido pela somatória dos pesos. Os valores obtidos em 

cada indicador são convertidos para uma Escala de Medida do Desempenho, 

conforme ilustração 3. Nesta escala, os valores situados entre 1 e 4 correspondem a 

„região de fracasso‟, indicando a extrema fragilidade dos indicadores que ficarem 

neste intervalo; entre 4,1 e 7 encontra-se a „região de indefinição‟, que atribui ao 

indicador um desempenho intermediário; o sucesso é alcançado quando o indicador 

atingir o patamar acima de 7, evidenciando a procedência e a importância do 

mesmo. Estes valores também são inseridos no “Diagrama de Árvore”, completando 

o ciclo quantitativo da pesquisa. 

 

 

Figura 8: Escala padrão de medida do desempenho. 
Fonte: Adaptado de SPÍNOLA; PEREIRA, 1976. 

 

Realiza-se também a Análise dos Depoimentos dos Egressos. Inicia pela 

organização do „corpus‟, entendido como o conjunto de informações coletadas 

através dos “Questionários”. Os depoimentos dos sujeitos são transcritos e se inicia 

a fase da leitura exaustiva, que procura impregnar a pesquisadora com as 

expressões verbais dos depoentes, facilitando a etapa seguinte de mapeamento das 

categorias, conforme agrupamento dos pólos de significado denominados: - pólos 

gerais ou universais, quando presentes com freqüência, caracterizando a unidade, 

homogeneidade, igualdade e uniformidade dos dados; - pólos particulares ou 

D = Da Wa 

           Wa 
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singulares, quando indicarem a diversidade, singularidade ou expressão aberrante 

dos dados; - pólos omissos, aspectos que deveriam ou poderiam estar presentes, a 

partir da literatura ou expectativa dos pesquisadores, mas que não foram 

evidenciados nos dados. Este processo permite apreender a perspectiva coletiva, 

não nega a contribuição dos sujeitos autônomos, que apresentem opiniões pessoais, 

diferenciadas e originais e inclui expectativas da pesquisadora e indicações da 

literatura, que não foram contempladas (BOGDAN; BIKLEN, 1994; MINAYO, 2005; 

TRIVIÑOS, 1987; LÜDKE; ANDRÉ, 1986; MAINGUENEAU, 1997).  
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7 CONSIDERAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 

 

 

Dentro da Saúde, ainda não há cultura estabelecida de avaliação do reflexo 

dos processos educacionais nos serviços, nem registros do alcance destes 

processos na práxis em saúde, na organização do trabalho e na qualificação do 

cuidado. As atividades realizadas neste sentido têm muito a contribuir para o 

fortalecimento da Educação na Saúde, para o redesenho dos currículos de 

qualificação e requalificação dos nossos trabalhadores, que hoje ainda estão 

cristalizados e não resolutivos e para a institucionalização do SUS balizada no 

conceito ampliado de saúde. 

Este estudo se propôs a desenvolver uma tecnologia de avaliação para o Curso de 

Especialização em Saúde da Família e Comunidade, considerando a perspectiva dos egressos, 

no que se refere à sua atuação na ESF. A escolha deste processo educacional balizou-se na 

importância da ESF como proposta de inversão do modelo de saúde hegemônico para o foco 

na atenção integral. Este curso também já ocorreu em três edições no Tocantins fornecendo 

um rico leque de elementos para subsidiar a avaliação. 

O primeiro passo foi a identificação das categorias avaliativas do curso com a 

colaboração dos Experts, colaboradores que conheciam em profundidade o programa 

em questão. Foram elencadas categorias que se organizaram no Diagrama de 

Árvore, com alto nível de detalhamento do Sistema Conceitual, dos Atributos da ESF 

e do Processo de Trabalho na ESF.  

O Sistema Conceitual teve como categorias do segundo nível no Diagrama: 

a) A Concepção do Processo Saúde-Doença detalhada no terceiro nível composto 

por: Biologicismo, Multicausalidade, Determinantes Sociais e Conceito Ampliado 

de Saúde; 

b) A Reforma Sanitária detalhada nos contratos histórico e conceitual; 

c) O SUS detalhado em seus princípios e diretrizes, além da organização dos 

mesmos; 

d) O PSF detalhado em seus aspectos históricos e na regulamentação do mesmo 

enquanto estratégia.  

Os Atributos da ESF receberam como categorias de segundo nível no 

Diagrama: 
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a) A Orientação para a Comunidade considerando os Determinantes Sociais, as 

manifestações da Cultura e as variáveis Estruturas Familiares que compõem 

esta comunidade; 

b) A Porta de Entrada com aprofundamento na Universalidade; 

c) A Longitudinalidade; 

d) A Coordenação do Cuidado; 

e) A Integralidade da atenção considerando a Necessidade do Usuário. 

O Processo de Trabalho foi a categoria de primeiro nível que resultou em um 

detalhamento mais complexo, por abrigar as categorias que podem assegurar na 

prática o conhecimento e a aplicabilidade do Sistema Conceitual e dos Atributos. 

Suas categorias de segundo nível no Diagrama foram: 

a) A Atenção Domiciliar constituída pelas Visitas, Assistência e Internação; 

b) Os Grupos de Apoio; 

c) A Territorialização vinculada ao Risco e à Informação na comunidade; 

d) O Acolhimento detalhado em Vinculo e Acessibilidade; 

e) A Vigilância, estratégia de alcance do Cuidado; 

f) As Ações Integradas de Proteção, Promoção, Recuperação e Reabilitação da 

Saúde. E a Promoção dependente da Educação, do Empoderamento, da 

Participação Popular e da Intersetorialidade; 

g) O Conselho Local; 

h) O Trabalho em Equipe; 

i) O Planejamento local; 

j) A Bioética assegurando a Confiabilidade e a Privacidade aos usuários. 

O maior desafio neste momento foi compor uma matriz o mais completa 

possível a fim de estruturar todos os quesitos que envolvem a atuação do 

profissional de saúde na estratégia. Esta produção impactou positivamente a 

pesquisadora, que passou a enxergar neste Diagrama outras possibilidades, além 

da avaliação do curso de especialistas. O Diagrama de Árvore resultante desta 

etapa também pode contribuir para um olhar mais minucioso e avaliativo sobre a 

ESF, possibilitando enxergar na práxis quais atributos da APS estão presentes e o 

que no processo de trabalho da ESF pode introduzi-los ou assegurá-los. 

Num segundo momento, os Juízes, grupo de atores estratégicos dos 

diversos setores relacionados à área específica do curso, compararam o nível de 
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relevância entre as categorias identificadas. Neste passo, ficou evidente o que está 

consagrado na atuação da ESF e o que ainda é dissenso na prática.  

As categorias que receberam mediana do peso condizente com importância 

muito alta foram 32,14% do total, ou seja, 18 categorias, sendo: todas de primeiro 

nível do Diagrama - Sistema Conceitual, Atributos da ESF e Processo de Trabalho 

na ESF. As demais categorias também consideradas muito importantes foram: 

Determinantes Sociais, Conceito Ampliado, PSF e sua Regulamentação, Estrutura 

Familiar, Integralidade, Atenção Domiciliar, as Visitas e Assistência Domiciliares, 

Territorialização, Acolhimento e Vínculo Intersetorialidade, Trabalho em Equipe e 

Planejamento Local. 

Das demais categorias, 62,5%, o que corresponde ao quantitativo de 35, 

receberam mediana do peso equivalente a importância alta e apenas 5, ou seja 03 

categorias tiveram peso 3, importância mediana, confirmando a relevância do 

Diagrama como um todo. 

Só então foi construído o Questionário para avaliação do curso pelos 

egressos com elementos objetivos e outros subjetivos, numa mistura paradigmática 

positiva e não preconceituosa, para também espelhar a subjetividade dos 

profissionais. O ideal, no estudo, seria ter tempo hábil para a validação do 

instrumento, aplicação do mesmo e consolidação dos dados. Mas, esta perspectiva 

merecerá uma nova pesquisa. 

Dentre as iluminuras permitidas pelo estudo pode-se eleger esta 

metodologia para construção de tecnologia avaliativa para uso com egressos em 

todo e qualquer programa de qualificação ou requalificação em saúde, pois, ela 

possibilita o detalhamento do programa de formação por Experts, permite a 

identificação da importância das categorias com a ajuda de Especialistas, envolve os 

profissionais egressos no fazer ciência - SUS, mobilizando reflexões pessoais e das 

equipes. 

Os Juízes, em seus depoimentos também fizeram considerações a este 

respeito ressaltando a potência desta proposta metodológica na identificação de 

problemas não só nas iniciativas educativas, mas também no processo de trabalho. 

 

Ficam alguns desafios: o de utilizar a tecnologia para avaliação de programas de 

formação e do processo de trabalho em saúde, o de publicizar os produtos e 

resultados no Tocantins e onde mais for oportunizado como solicitado pelos 
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colaboradores para os gestores e os trabalhadores, egressos ou não. Fica ainda, o 

desafio de seguir crescendo e aperfeiçoando, este estudo e os que virão na busca 

da superação de deficiências, dificuldades e limites, pessoais e metodológicos.  

Este estudo, enquanto dissertação do Mestrado em Saúde e Gestão do 

Trabalho da UNIVALI – Itajaí/SC, grande empreendimento da Secretaria de Gestão 

da Educação na Saúde/MS em parceria com a OPAS, soma-se aos demais 

trabalhos resultantes desta iniciativa como produto da qualificação de gestores e 

técnicos das Escolas Técnicas do SUS, dos Centros Formadores em Saúde e dos 

setores de Gestão da Educação na Saúde das regiões Norte e Sul. Dentro das 

contribuições vinculadas a este processo pode-se enfatizar o fortalecimento da 

Educação na Saúde, a troca de experiências entre os mestrandos e dos mesmos 

com o mundo acadêmico e principalmente, o desenvolvimento de tecnologias como 

resposta aos problemas da Educação na Saúde no Brasil. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não 

será penalizado(a) de forma alguma.  

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Título do Projeto: Construção de Tecnologia Avaliativa da Especialização em Saúde 
da Família e Comunidade na perspectiva dos egressos. 

Pesquisador Responsável: Elisete Navas Sanches Próspero  

Pesquisador colaborador: Angelita Kellen de Freitas 

Telefonel para contato: (63)3213-2354 ou (63)9207-0036  

E-mail: angelitakellen@hotmail.com 

 

O presente estudo tem como objetivo construir tecnologia para avaliar os 

processos educacionais em saúde no âmbito da DGES/SGA/SESAU-TO, 

considerando o recorte: Curso de Especialização em Saúde da Família e 

Comunidade: perspectiva dos egressos. Para tanto, o estudo desenvolver-se-á em 

cinco etapas: na primeira, serão selecionados indicadores para construção do 

Diagrama de Árvore, que incluirá todos os componentes importantes para avaliação 

do referido curso; na segunda, o método do júri, no qual você está convidado a 

participar, para atribuir pesos a cada componente do diagrama elaborado; na 

terceira, será verificada a concordância entre os valores atribuídos pelos juízes; na 

quarta etapa será construído um questionário de avaliação pelos egressos. 

A participação não acarretará nenhum risco, prejuízo ou desconforto e, 

contribuirá sobremaneira no redirecionamento de propostas para melhoria curricular 

do curso a ser avaliado. Ao final do estudo, será realizada a devolutiva dos 

resultados para todos que participaram das etapas de construção da pesquisa, por 

meio de reuniões no âmbito do Curso de Especialização em Saúde da Família e 
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Comunidade, além da elaboração do relatório para a Diretoria de Gestão da 

Educação na Saúde (DGES/SGA/SESAU-TO). Cabe ainda esclarecer que serão 

garantidos anonimato e sigilo das suas informações, e assegurado o direito de se 

retirar do estudo em qualquer momento, sem qualquer prejuízo social. 

 
Nome do Pesquisador: Elisete Navas Sanches Próspero e Angelita Kellen de  
Assinatura dos Pesquisadores:____________________________________________ 
 
 
 
CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
 
Eu,______________________________________________________________________,  

RG___________________________, CPF _________________________ abaixo assinado, 

concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e 

esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

Local e data:_______________ ____________________________________________ 

Nome:________________________________________________________________ 

Assinatura Sujeito ou Responsável:_____________________________________________ 

Telefone para contato: _______________________________________________________ 



95 

 

APÊNDICE B - Termo de Aceite de Orientação 

 

 

Eu, Dra. Elisete Navas Sanches Próspero, Professora do Programa de 

Mestrado Profissional em Saúde e Gestão do Trabalho oriento a aluna 

Angelita Kellen de Freitas, no desenvolvimento de sua dissertação, tendo 

como tema: Construção de Tecnologia Avaliativa da Especialização em Saúde 

da Família e Comunidade na Perspectiva dos Egressos 

 

Itajaí (SC), de dezembro de 2009. 

 

 

___________________________ 
Profª. Dra. Elisete Navas Sanches Próspero 

Docente Orientadora 
 

 

___________________________ 
Angelita Kellen de Freitas 

Mestranda 
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APÊNDICE C - Termo de Compromisso de Utilização e Divulgação de Dados 

 

 

Eu, Angelita Kellen de Freitas, pesquisadora responsável pela pesquisa intitulada 

Construção de Tecnologia Avaliativa da Especialização em Saúde da Família e 

Comunidade na Perspectiva dos Egressos, declaro que conheço e cumprirei as 

normas vigentes expressas na Resolução Nº196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde/Ministério da Saúde, e em suas complementares (Resoluções 240/97, 251/97, 

292/99, 303/00 e 304/00 do CNS/MS), e assumo, neste Termo, o compromisso de, ao 

utilizar dados e/ou informações coletados no(s) prontuários do(s) sujeito(s) da pesquisa, 

assegurar a confidencialidade e a privacidade dos mesmos. Assumo ainda neste Termo o 

compromisso de destinar os dados coletados somente para o projeto ao qual se vinculam. 

 

Palmas, de dezembro de 2009. 

 

 

___________________________ 

Pesquisadora Responsável
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APÊNDICE D - Parecer de Aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa da UNIVALI 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A - Matriz descritora das categorias componentes do Diagrama de 

Árvore: Instrumento para auxílio aos Juízes na segunda etapa metodológica. 

 

CATEGORIA – SISTEMA CONCEITUAL 

SUBCATEGORIA A SUBCATEGORIA B 

CONCEPÇÃO SAÚDE-
DOENÇA: É o que se 
entende por processo 
saúde-doença 
considerando seus 
elementos 
desencadeantes e as 
ações de intervenção 
sobre os mesmos. 

BIOLOGICISMO: Base do modelo biomédico, 
modo de considerar o processo saúde-doença 
como unicausal, desencadeado apenas por seu 
agente biológico. (CUTOLO, 2009; NORMAN, 
2006) 

MULTICAUSALIDADE: Considera a causalidade 
complexa das doenças, a existência da correlação 
de vários desencadeadores do processo saúde-
doença: biológicos, ecológico-ambientais, 
determinantes sociais. (CUTOLO, 2009; 
NORMAN, 2006). 

CONCEITO AMPLIADO DE SAÚDE: Estado em 
permanente mutação, podendo melhorar ou piorar 
de acordo com a dinâmica social, dependente da 
qualidade de vida das pessoas e do meio 
ambiente, tendo como desencadeantes: a 
determinação social, o condicionante ecológico-
ambiental e o desencadeador biológico, 
conduzindo à intervenção através de ações 
integradas. (CUTOLO, 2001; OLIVEIRA, L., 2006). 

REFORMA SANITÁRIA: 
Reviravolta da saúde 
brasileira baseada na 
análise crítica: da 
medicina, das condições 
do trabalho médico e do 
modelo preventivista. 
(FRAIZ, 2007). 

CONTRATO HISTÓRICO: Acordo entre países 
em Alma-Ata – Saúde para todos no ano 2000, em 
1978; surgimento do CEBES e da ABRASCO no 
mesmo período; mobilização e evolução da 
organização em saúde no Brasil até a Constituição 
de 1988 que institui o SUS. (HENRIQUE; 
BORGES, 2006). 

CONTRATO CONCEITUAL: Mudança na 
concepção do processo saúde/doença para uma 
concepção ampliada mais vinculada com a 
qualidade de vida, mudança do paradigma 
flexneriano para o da produção social da saúde, 
mudança da prática sanitária individualizada para 
uma prática da vigilância em saúde, mudança na 
ordem governativa ampliando a governabilidade 
dos municípios. (OLIVEIRA, L., 2006). 
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SUS: Sistema Unificado 
de Saúde brasileiro, 
encarregado de organizar, 
no plano regional, as 
ações do Ministério da 
Saúde e dos serviços de 
saúde estaduais e 
municipais. (FILHO, 1996). 

PRINCIPIOS E DIRETRIZES: Universalidade, 
equidade, integralidade, hierarquização, 
descentralização, regionalização e participação 
popular. A consolidação do sistema depende da 
indissociabilidade destes princípios e diretrizes. 
(FRAIZ, 2007). 

ORGANIZAÇÃO: Regulamentação como 
portarias, normas e programas que definem ações 
prioritárias, equipe necessária, organização dos 
serviços, financiamentos, responsabilidades 
sanitárias nas diferentes esferas. 

PSF: Estratégia que 
promove a organização 
das atividades sanitárias 
na Atenção Primária, a 
partir de trabalho 
interdisciplinar, da 
intersetorialidade e de 
ações humanizadas. 
(HENRIQUE; BORGES, 
2006) 

ASPECTOS HISTÓRICOS: Origem nos Estados 
Unidos, indução e interferência do Banco Mundial, 
implantação do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde, ampliação para o PSF. 
(HENRIQUE; BORGES, 2006). 

REGULAMENTAÇÃO: Articulação em 1993, 
diretrizes traçadas em 1994 e NOB 1996 
embasam a regulamentação inicial do programa 
que hoje se constitui em uma estratégia com 
número de equipes em expansão, com 
constituição mínima estabelecida, para cobertura 
na comunidade de população estabelecida, com 
estratégias e programas. (HENRIQUE; BORGES, 
2006) 

CATEGORIA – ATRIBUTOS DA ESF 

SUBCATEGORIA A SUBCATEGORIA B 

ORIENTAÇÃO PARA A 
COMUNIDADE: É orientar 
a Atenção Primária a partir 
do eixo estruturante – 
Comunidade; numa 
concepção ampliada 
através da ESF, 
considerando as famílias e 
a dinâmica das pessoas 
destas famílias. 
(CUTOLO, 2009). 

DETERMINANTES SOCIAIS: São a cultura e suas 
representações, grupos sociais, etnias, religiões, 
saberes, identidades, micro-poderes, modos de 
vida, relações de trabalho, formas particulares de 
organização, distribuição de renda, educação, 
características ambientais como elementos 
influentes no cuidado. 

CULTURA: Conceito-chave para a interpretação 
da vida social, maneira de viver total de um grupo 
envolvendo como este grupo pensa, classifica, 
estuda e modifica o mundo e a si mesmos. 
(DAMATTA, 1981). 

ESTRUTURA FAMILIAR: Tipo especial de 
sistema, com estrutura e padrões de 
funcionamento diversificados, que organizam as 
capacidades de estabilidade e mudança, onde 
cada pessoa é nutrida e diferenciada. 
(CASANOVA, 2006). 
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PORTA DE ENTRADA: 
Primeiro contato, 
referência de cuidado para 
o usuário na sua 
comunidade. (CUTOLO, 
2009). 

UNIVERSALIDADE: Garantia de atenção à saúde, 
por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. 
(CUTOLO, 2009). 

LONGITUDINALIDADE: Conjunto de mecanismos estabelecidos no cuidado, 
que dá uma dimensão de transversalidade na relação pessoal entre equipe de 
saúde e usuário, que ao longo do tempo gera vínculo, responsabilização, 
confiança e otimização da resolubilidade. (CUTOLO, 2009; STARFIELD, 2002). 

COORDENAÇÃO DO CUIDADO: Gestão do processo de trabalho da equipe 
para aperfeiçoar atributos e dinamizar fluxos da APS. (CUTOLO, 2009). 

INTEGRALIDADE: 
Reconhecimento da 
necessidade do outro e a 
disponibilidade de 
recursos para abordar 
esta necessidade de 
maneira processual. 
(STARFIELD, 2002). 

NECESSIDADE DO USUÁRIO: Variedade 
completa de necessidades de saúde do paciente. 
(CUTOLO, 2009). 

CATEGORIA – PROCESSO DE TRABALHO DA ESF 

SUBCATEGORIA A SUBCATEGORIA B 

ATENÇÃO DOMICILIAR: 
Conjunto de ações 
realizadas por equipe 
interdisciplinar no 
domicílio do 
usuário/família, a partir do 
diagnóstico da realidade 
em que vive, articulando a 
promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento e 
reabilitação. (HENRIQUE; 
BORGES, 2006). 

VISITA DOMICILIAR: Forma de assistência a 
indivíduos, famílias e comunidade, dentro de seu 
contexto social, planejada e dentro dos princípios 
da eficiência. (HENRIQUE; BORGES, 2006). 

ASSISTENCIA DOMICILIAR: Parte do processo 
de trabalho das equipes de Saúde da Família, 
destinada a pessoas com perdas funcionais e 
dependência para as atividades da vida diária, 
incapacitadas de deslocarem-se até os serviços 
de saúde. (HENRIQUE; BORGES, 2006; 
GIACOMOZZI e LACERDA, 2006). 

INTERNAÇÃO DOMICILIAR: Realizada por 
equipe específica, prestando atendimento a 
usuários em condições clínicas que requeiram 
maior intensidade de cuidados e freqüência de 
visitas, como: pacientes com problemas agudos e 
egressos de hospitalização, que podem ser 
mantidos em casa, desde que disponham de 
medicamentos, equipamentos, acompanhamento 
diário da equipe de SF com parcela dos cuidados 
seja assumida pela família. (HENRIQUE; 
BORGES, 2006; GIACOMOZZI e LACERDA, 
2006). 
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GRUPOS DE APOIO: Espaço em que os integrantes se reúnem em torno de 
uma tarefa e de um objetivo comum, onde ocorrem troca e construção de 
novos saberes, aumentando a rede social por estimular relações sociais, 
favorecendo a auto-estima, a coerência e o sentido da vida e possibilitando 
transformações de relações de poder. (FREITAS et al, 2006). 

TERRITORIALIZAÇÃO: 
Processo com o objetivo 
de demarcar a área de 
abrangência de uma 
equipe de saúde da 
família e orientar os 
métodos para o 
planejamento local e o 
exercício da vigilância. 
(OLIVEIRA, L., 2006). 

RISCO: Ou vulnerabilidade, representa noções 
que indicam a deterioração ou ameaça de 
comprometimento dos meios de vida. Podem ser 
ambientais, ocupacionais, sociais, iatrogênicos, 
institucionais. (PAIM; TEIXEIRA, 1993). 

INFORMAÇÃO: Parte mais estratégica do 
processo de territorialização. Permite a avaliação 
das ações, possibilita o acompanhamento das 
atividades realizadas pelos serviços de saúde 
constituindo-se enquanto instrumento de controle 
social, fornece dados sobre a organização e 
produção dos serviços, permite analisar 
prioridades a partir dos perfis epidemiológicos de 
determinada localidade. (OLIVEIRA, L., 2006). 

ACOLHIMENTO: Arranjo 
tecnológico caracterizado 
por ações intersubjetivas e 
com grande potencial 
terapêutico que busca 
garantir acesso aos 
usuários, instrumento da 
acessibilidade, 
caracterizado por: escuta 
qualificada seguida de 
resposta positiva e 
responsabilização pelo 
problema do usuário. 
(MERHY, 1997). 

VÍNCULO: Estabelecimento de relacionamento 
entre profissionais de saúde e população, um elo 
claro e próximo, a fim de superar a ruptura entre 
equipe e comunidade e de personalizar as 
relações. (GOMES; PINHEIRO, 2005). 

ACESSIBILIDADE: Facilitação dos fluxos ao 
direito da universalidade, em termos geográficos, 
econômicos e funcionais. (CUTOLO, 2009; SILVA; 
BORGES, 2006). 

VIGILÂNCIA DA SAÚDE: 
Enquanto proposta 
metodológica de gestão, 
subsidiada pela 
epidemiologia crítica, é o 
esforço de integrar a 
atuação do setor saúde 
sobre as várias dimensões 
do processo saúde-
doença, especialmente do 
ponto de vista da 
determinação social, para 
operacionalização dos 
sistemas de saúde, de 
forma a se respeitar uma 
visão mais totalizadora. 
(CAMPOS, 2000). 

CUIDADO: Refere-se ao exercício de sabedoria 
prática em saúde apoiado em tecnologias, à 
saúde em todos os seus níveis, é um processo 
permanente. (AYRES, 2004; OLIVEIRA, L., 2006). 
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AÇÕES INTEGRADAS: 
intervenções em saúde 
articulando as ações de 
proteção, promoção, 
recuperação e 
reabilitação, baseada 
numa concepção ampliada 
do processo saúde-
doença. 

PROTEÇÃO: Conjunto de ações voltadas para o 
controle de riscos resultando na redução ou na 
eliminação dos mesmos, em nível individual e 
coletivo. (PAIM, 1999; OLIVEIRA, L., 2006). 

PROMOÇÃO: 
Ações mais 
amplas 
relacionadas à 
qualidade de 
vida, em busca 
da melhoria 
das condições 
e estilos de 
vida. (FERRAZ, 
1998; 
OLIVEIRA, L., 
2006). 

EDUCAÇÃO: Considerando 
ações educativas para a 
comunidade com o intuito de 
contribuir com a transformação 
dos modos de atuação ou 
interação das pessoas, como: 
reuniões sobre 
comportamento/hábito ideal e 
realidades locais adversas. 
(DAVINI, 2009). 

EMPODERAMENTO: Processo 
dinâmico em desenvolvimento, 
centrado na comunidade local e 
que envolve a dignidade 
recíproca, a reflexão crítica, a 
participação e cuidado do grupo, 
através do qual aqueles que 
carecem de possibilidades de 
compartilhar recursos existentes 
ganham acesso e controle sobre 
tais recursos, através de 
exercício da ampliação do 
equilíbrio do poder. (EIKEN, 
1990 apud OAKLEY; CLAYTON, 
2003). 

PARTICIPAÇÃO POPULAR: 
Processo político concreto que 
se produz na dinâmica da 
sociedade mediante a 
intervenção cotidiana e 
consciente de cidadãos 
individualmente considerados ou 
organizados em grupos ou em 
associações, com vistas à 
elaboração, à implementação ou 
à fiscalização das atividades em 
saúde. (DIAS, 2003). 
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INTERSETORIALIDADE: Forma 
de trabalho onde participam 
sujeitos de diversos setores no 
enfrentamento dos problemas a 
fim de superar a iniqüidade, cuja 
questão fundamental é a ruptura 
das barreiras comunicacionais 
que impedem o diálogo entre 
estes diferentes setores da 
organização da sociedade. 
(POLI NETO, 2006; OLIVEIRA, 
L., 2006). 

RECUPERAÇÃO: Ações de saúde de cura, 
cuidado, diminuição de dores, frente a sinais e 
sintomas de doença. 

REABILITAÇÃO: ações de saúde de adaptação 
e/ou correção das seqüelas.  

CONSELHO LOCAL: Exemplo de participação social da comunidade, 
instrumento de empoderamento do usuário, instrumento regulador, de 
planejamento, de ouvidoria, de co-responsabilização, de democracia 
participativa. (CUTOLO, 2009). 

TRABALHO EM EQUIPE: Perspectiva de abordagem interdisciplinar com foco 
na família inserida numa dada comunidade. (FRAIZ, 2007). 

PLANEJAMENTO LOCAL: Processo de co-responsabilidade entre comunidade 
e serviço, vital para o sucesso da ESF, direciona o serviço quanto a execução, 
avaliação e adaptação. 

BIOÉTICA: Direito 
humano que deve 
permear todas as ações 
de saúde nas relações 
com o usuário, na equipe 
multiprofissional e com a 
organização do sistema de 
saúde. (HENRIQUE; 
SOARES, 2006). 

CONFIDENCIALIDADE: Resguardo por parte do 
profissional das informações dadas em confiança 
pelo usuário e a proteção dessa informação 
quanto à revelação não autorizada – manutenção 
de um segredo. (HENRIQUE; SOARES, 2006). 

PRIVACIDADE: Limitação do acesso a 
informações de determinada pessoa, o qual as 
instituições de saúde têm a obrigação de 
resguardar, mediante normatizações e regras, 
bem como na restrição ao manuseio dos 
prontuários. (HENRIQUE; SOARES, 2006). 
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ANEXO B - Matriz constituída pelas áreas temáticas do Curso de 

Especialização em Saúde da Família e Comunidade – DGES/TO 

 

Área Temática  Temas 

 I – Capacitação teórico-conceitual I – Processo Saúde-doença 

II – Família e Sociedade Brasileira 

II – Capacitação metodológica e 

didático-pedagógica 

I – Metodologia de Ensino 

II – Epidemiologia na Atenção Básica de 

Saúde 

III – Capacitação em Atenção 

Básica à Saúde 

I – Atenção à Saúde da Criança e do 

Adolescente 

II – Atenção à Saúde da Mulher 

III – Saúde do Adulto/Idoso - Doenças 

Transmissíveis 

IV – Saúde Mental  

V – Saúde e Ambiente – Saúde e Trabalho 

IV – Organização da Atenção 

Básica 

I - Vigilância da Saúde 

II – Planejamento e Programação da 

Atenção Básica a Saúde 

III – Controle Social 

IV – Programa de Saúde da Família 

enquanto Estratégia de Mudança do 

Modelo Assistencial 

 

 

 

 


