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PROLOGO 

 O Caderno de Teorias e Práticas Educativas em Saúde tem o propósito 

de divulgação de experiências de formação docente e está dirigida a docentes, 

alunos de pós-graduação, profissionais da saúde e pessoas interessadas na 

interface Educação e Saúde. É fruto de uma parceria entre a Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP, Brasil, a Universidad Nacional de Córdoba-

UNC e a Universidade Nacional de Rio Cuarto- UNRC, Argentina, que 

desenvolvem conjuntamente um projeto de pesquisa sobre formação docente 

no qual participam o Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde 

– CEDESS/UNIFESP, o Departamento de Enseñanza de la Ciencia y la 

Tecnologia de la Faculdad de Ciências Exactas Físicas e Naturales da UNC e o 

Centro de Enseñanza de las Ciencias da Facultad de Ciencias Físicas, 

Químicas y Naturales (FCFQN) da Universidad Nacional de Rio Cuarto, 

Córdoba, Argentina. Agregou-se recentemente o programa de pós-graduação 

Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal de Pernambuco - 

UFPE.  

A ação conjunta dos quatro grupos tem como propósito contribuir com 

processos de formação docente centrados nas interações professor-aluno e no 

desenvolvimento de competências técnicas, sociais e políticas nos futuros 

profissionais, com uso de estratégias de ensino-aprendizagem dialógico 

problematizadoras. Constitui também um propósito das equipes a recuperação 

e análise de experiências docentes inovadoras na área da saúde. 

Esta edição, que corresponde ao número 5 dessa série, intitula-se  

Práticas de educação em saúde para pessoas com Diabetes Mellitus e surgiu 

como produto da pesquisa Educação em Saúde e Diabetes: práticas na 

Atenção Primária para a Dissertação, orientada pelas professoras  Lidia Ruiz 

Moreno e  Paulete Goldenberg, do Mestrado Profissional do Programa de Pós-

Graduação Ensino em Ciências da Saúde do Centro de Desenvolvimento do 

Ensino Superior em Saúde (CEDESS) da Universidade Federal de São Paulo.    

 A partir das falas de profissionais de saúde atuantes em um serviço de 

Atenção Primária à Saúde (APS) do município de São Paulo e das vivências e 

reflexões da pesquisadora, e, na expectativa de contribuir com as discussões 
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acerca das práticas de educação em saúde para pessoas com diabete mellitus 

(DM) na APS, elaboramos esta publicação que será disponibilizada no site do 

CEDESS. 

 O trabalho na APS pressupõe algumas características, como a 

regionalização, onde os serviços de saúde devem estar organizados de forma 

a atender as diversas regiões nacionais, através da sua distribuição a partir de 

bases populacionais, bem como devem identificar as necessidades de saúde 

de cada região; e a integralidade, que fortalece a indissociabilidade entre ações 

curativas e preventivas, associadas à educação em saúde, sendo esta última 

considerada fundamental nas ações de promoção da saúde.  

As práticas de educação em saúde na APS, quando fundamentadas na 

proposta da promoção da saúde, tem anunciado a superação dos modelos de 

construção de práticas educativas centradas na transmissão de conhecimentos 

com vistas às mudanças de comportamento dos indivíduos. Deste modo, o 

diálogo e a participação são elementos essenciais para a construção de um 

conhecimento compartilhado para promover a saúde, concebida para a 

emancipação, autonomia e reflexão crítica dos indivíduos e coletividades. 

 A formação de profissionais para atuar no SUS sempre foi um desafio. 

Trazer o campo da prática do dia a dia de profissionais, usuários e gestores, 

mostra-se fundamental para a resolução dos problemas encontrados na 

assistência à saúde e para a qualificação do cuidado prestado à população.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/intsau.html
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1. Trajetória profissional e busca por novas aprendizagens 

 Desde o primeiro ano da graduação em enfermagem percebi que cuidar 

de pessoas na APS era o que configurava maior significado para mim. A 

identificação com as disciplinas de saúde pública, saúde mental e oncologia 

contribuíram para ampliar a visão parcializada do ser humano ensinada nas 

demais disciplinas. O desenvolvimento de uma pesquisa de iniciação cientifica 

na área de antropologia com usuárias com câncer de mama, levou-me a 

compreensão do indivíduo como um ser indivisível e a consideração dos 

diversos aspectos, como os sociais, culturais, emocionais, familiares, 

individuais, etc., nos processos de saúde e doença. 

Da mesma maneira, a participação em um projeto de extensão, 

coordenado por uma docente com formação em pedagogia, onde realizávamos 

práticas de educação em saúde para mulheres e adolescentes em uma 

comunidade, aproximaram-me de uma concepção de educação em saúde 

apoiada na interdisciplinaridade e na educação popular.  

  Duas experiências profissionais na área hospitalar, após a formação, 

mostraram-me que eu estava certa e, um ano após a graduação comecei a 

trabalhar na APS, inicialmente em uma unidade com Estratégia Saúde da 

Família (ESF) e após, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no modelo 

tradicional.  

 Os onze anos de trabalho na APS conduziram-me a reflexões e buscas, 

e, após o aprimoramento nas áreas de saúde pública, estomaterapia e pé 

diabético, percebi como estava despreparada para trabalhar a educação em 

saúde no cotidiano profissional. A especialização em educação em saúde 

contribuiu para estender essas reflexões e identifiquei como desafio importante 

nas minhas atribuições, as práticas educativas que realizava com usuários 

diagnosticados com DM.  

As experiências complexas suscitaram em mim o sentimento de 

impotência, associado a outro, o anseio de promover uma melhoria na 

qualidade de vida das pessoas, mesmo que de forma indireta. Compreendi 
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nesses momentos a importância do trabalho com uma equipe interdisciplinar 

interprofissional e a necessidade da realização de ações intersetoriais. 

Além do mais, diversas experiências exitosas ocorreram no cotidiano 

profissional, e todas com algumas características em comum, as práticas 

educativas implementadas tinham como princípio o diálogo, a interação, o 

respeito aos saberes práticos e o estímulo à criticidade e à autonomia.  

Essas experiências levaram-me a várias ponderações, despertando-me 

para questionamentos sobre o desempenho do meu papel como educadora e 

cuidadora, e mostrando-me a imprescindibilidade de ampliar o olhar no cuidado 

do outro, compreendendo a singularidade de cada pessoa e a necessidade da 

percepção integral na atenção à saúde. 

Os sentimentos motivados por essa vivência levaram a outras reflexões 

e a necessidade de procurar novos referenciais. Assim em 2013 iniciei o curso 

de Especialização em Educação em Saúde no CEDESS (Centro de 

Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde). O curso impactou 

positivamente na minha atuação profissional. Ampliei e aprofundei o referencial 

teórico, introduzi novas atividades educativas em grupo com propostas 

problematizadoras e implementei novas estratégias participativas 

desenvolvidas em consultas de enfermagem e atividades educativas para 

pessoas com DM.  

Em 2015 o interesse por produzir conhecimento e contribuir com o 

aprimoramento do atendimento na UBS me motivou a realizar o Mestrado em 

Ensino em Ciências da Saúde. A escolha do objeto de estudo, as práticas de 

educação em saúde para pessoas com DM, sobreveio de reflexões advindas 

das experiências relatadas com os usuários acompanhados nas Unidades 

Básicas de Saúde onde trabalhei. 
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2. A educação em saúde para pessoas com Diabetes 

O cuidado continuo e prolongado exigido pelo DM, bem como as 

repercussões que provoca na vida das pessoas, faz dessa patologia um 

problema de saúde pública e um grande desafio para os profissionais da 

saúde. O processo de adoecimento por DM envolve um conjunto de 

sentimentos e significados permeados pelas experiências vividas, valores, 

crenças e perspectivas de vida. A complexidade que envolve a convivência 

com uma condição crônica, estabelece a necessidade de ampliar e aprofundar 

o olhar para além do controle e monitoramento, compreendendo as 

repercussões promovidas no cotidiano das pessoas (CYRINO, 2005).  

O desenvolvimento de práticas de educação em saúde para pessoas 

com DM baseadas na perspectiva da aderência aos tratamentos propostos, 

obediência aos profissionais da saúde, bem como, nas relações lineares entre 

saber e fazer, não têm sido suficientes para vencer a percepção de fracasso 

experimentada por profissionais e usuários diante dos limitados resultados 

alcançados e das problemáticas associadas à doença. Ademais, as 

abordagens orientadas por esta perspectiva têm repercutido na desvalorização 

dos sujeitos e dos seus conhecimentos (CYRINO, 2005). 

 As concepções que têm dominado tradicionalmente as práticas de 

educação em saúde são aquelas onde há uma relação direta entre 

conhecimento e comportamento. Dessa forma, predomina o caráter prescritivo 

centrado na transmissão de informações com vistas às mudanças de hábitos. 

Existe uma grande distância entre a produção científica na área de educação 

em saúde e sua prática nos serviços (CYRINO, 2005).  

Neste contexto, as práticas de educação em saúde têm como 

referenciais as concepções de saúde e de educação pautadas no 

desenvolvimento das potencialidades humanas, no potencial de transformação 

da realidade, sendo integrantes dos direitos fundamentais da pessoa humana. 

Desta forma, educar passa a ser um processo mais amplo, não significando 

simplesmente transmitir/adquirir conhecimento. Aprender é um ato de 

conhecimento da realidade concreta, isto é, da situação real vivida pelo 
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educando, que se dá através da aproximação crítica dessa realidade 

(PEREIRA, 2003). 

Reportando ao contexto da promoção da saúde, a prática educativa 

pressupõe uma visão interdisciplinar da saúde, além de novas bases de 

relações entre profissionais e a população, fundadas no respeito, autonomia, 

diálogo, emancipação e cidadania. A aproximação com essa perspectiva 

compreensiva da ação e o distanciamento da vertente centrada na mudança de 

comportamento, oferece subsídios para confrontar reducionismos nas ações de 

promoção não condizentes com o seu próprio campo, como a culpabilização da 

população pelos agravos à saúde, ou a equivocada individualização do 

processo saúde-doença, centrada na adoção de estilos de vida saudáveis ou 

no desenvolvimento de habilidades pessoais como questões comportamentais 

(MARCONDES, 2007). 

Quando falamos em promoção da saúde, falamos em incremento do 

poder (empowerment) comunitário e pessoal, por meio do desenvolvimento de 

habilidades e atitudes, conducentes à aquisição de poder técnico (saberes) e 

político para atuar em prol da saúde (PEREIRA, 2003). Sendo assim, a 

educação em saúde deve ser vista como parte de um processo de educação 

mais ampla e ser entendida como uma instância importante de construção e 

veiculação de conhecimentos e práticas relacionados aos modelos como cada 

cultura concebe o viver de forma saudável e como uma instância de produção 

de sujeitos e identidades sociais (MEYER et al, 2006).  

A educação em saúde, compreendida como caminho que busca articular 

dimensões complementares com vistas à construção de respostas sociais 

significativas, torna possível criar oportunidade de reflexão crítica e interação 

dialógica entre os sujeitos sociais (MEYER et al, 2006).  

No entanto, a despeito da ampliação dos discursos sobre educação em 

saúde, suas práticas não alcançaram expressividade nos serviços de saúde. 

Observamos que a constituição das propostas de promoção da saúde e de 

práticas educativas participativas e emancipatórias tem se caracterizado por 

contradições e dualidades entre o que se propõe como mudança e a sua 

expressão no cotidiano dos serviços. Assim sendo, apresentamos um 
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importante questionamento: como incorporar as propostas de educação em 

saúde participativas e emancipadoras no cuidado às pessoas com DM na 

APS?  
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3. A assistência a pessoas com Diabetes na UBS Vila Constância 

 

 A pesquisa foi realizada na UBS Vila Constância, integrada na rede de 

APS do Município de São Paulo, pertencente à Coordenadoria Regional de 

Saúde Sul, Supervisão Técnica de Saúde Santo Amaro/Cidade Ademar, 

Distrito Cidade Ademar, a qual é administrada, sob contrato de gestão, pela 

Organização Social Santa Catarina. Esta unidade adota um modelo tradicional 

de atenção à saúde onde o atendimento à população é realizado a partir da 

demanda espontânea, encaminhamentos realizados por outros serviços e 

atividades programadas na unidade ou no território.  

 Na assistência às pessoas com DM, os profissionais realizam 

atendimentos individuais e/ou em grupos. Nas consultas médicas são avaliados 

parâmetros de controle do DM, como exame físico geral, exames laboratoriais, 

bem como, realizadas orientações sobre a doença e os cuidados necessários 

para a prevenção dos agravos. As consultas de enfermagem são realizadas 

com foco nas orientações relacionadas à alimentação, exercícios físicos, uso 

regular dos medicamentos, administração da insulina, controle da glicemia 

capilar e prevenção de lesões. Os atendimentos realizados pelo serviço social 

consistem em orientações gerais, principalmente sobre alimentação, e 

encaminhamentos para os demais profissionais da unidade ou para outras 

instituições. A equipe de odontologia realiza intervenções dentárias e 

orientações referentes à saúde bucal e ao controle da glicemia. A psicologia 

aborda o tema nos grupos psicoterapêuticos e educativos. Além disso, a 

equipe de enfermagem e a psicologia realizam grupos específicos de DM. 

 Os usuários com diabetes mellitus são inseridos nos programas 

existentes na unidade de saúde, como o Programa Remédio em Casa, 

desenvolvido para os usuários com doenças crônicas compensadas, com o 

atendimento realizado por meio de consulta médica e de enfermagem e da 

entrega dos medicamentos na casa do usuário; e o Programa de Auto 

Monitoramento Glicêmico, que cadastra e atende pessoas com diabetes 

mellitus insulinodependentes e realiza o fornecimento dos insumos específicos. 

As pessoas com diabetes mellitus que não atendem aos critérios de inclusão 
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nos programas acima, permanecem realizando o acompanhamento na UBS e 

retirando os medicamentos e insumos na farmácia do serviço.  

 Esses usuários participam, também, nos grupos educativos específicos 

para pessoas com DM. Estes são planejados e coordenados por enfermeiras e 

a psicóloga, a partir do primeiro encontro, onde são levantadas as 

necessidades e demandas trazidas pelos pacientes. Os encontros acontecem 

semanalmente e, geralmente, são abordadas questões como: o que é o 

diabetes, alimentação saudável, qualidade de vida e escolhas saudáveis, 

exercícios físicos para o controle do DM, medicamentos hipoglicemiantes, 

cuidados para a administração de insulinas, prevenção de lesões nos pés e 

outros temas de acordo com a participação dos usuários.  

 Os usuários com DM participam, também, de outros grupos realizados 

na unidade, como saúde do idoso e gestantes. Além disso, o tema DM é 

abordado em outras atividades, como os grupos educativos realizados nas 

escolas e nos grupos psicoterapêuticos.  

 Nesta conjuntura, eu desenvolvo práticas de educação em saúde em 

grupo em conjunto com a psicóloga; e realizo atendimentos individuais com 

foco na avaliação dos pés, promoção de cuidados com os pés e a pele, 

monitoramento da glicemia, e cuidados alimentares.    

 Os principais desafios que enfrentamos estão relacionados aos 

obstáculos para trabalhar a integralidade no cuidado à saúde, com as 

dificuldades para o trabalho em equipe; dificuldades de compreensão dos 

usuários em relação à integralidade; e dificuldades relacionadas à gestão, com 

imposição de metas quantitativas e planejamentos da assistência que não 

levam em conta os projetos já em andamento nos serviços.  
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4. Perfil dos Participantes da Pesquisa 

 No contexto da pesquisa, foram entrevistados dez profissionais, 

sendo todos do sexo feminino e faixa etária predominante entre 30 e 49 anos. 

Integraram o estudo dois médicos clínicos, duas enfermeiras, uma psicóloga, 

uma assistente social, uma odontóloga, duas auxiliares de enfermagem e uma 

auxiliar de saúde bucal. Do total dos participantes, cinco são formados há mais 

de quinze anos e oito trabalham há mais de cinco anos na APS. Em relação à 

formação, sete participantes têm pós-graduação latu sensu, e apenas dois têm 

formação específica para educação em saúde. 
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5. Contradições e ambivalências das práticas de educação em saúde  

 Os resultados da pesquisa mostraram, a luz do referencial adotado, uma 

atitude comprometida dos profissionais com as condições de saúde dos 

usuários, concomitante com a existência de concepções e práticas educativas 

relacionadas, predominantemente, ao modelo tradicional, de caráter 

transmissivo, ancorado no referencial biomédico.   

 Entretanto, as práticas de educação em saúde desenvolvidas pelos 

profissionais, incluíram conceitos como troca de saberes; valorização do 

vínculo entre profissional-usuário como base para o cuidado a saúde; papel do 

suporte emocional; consideração sobre a influência das vulnerabilidades 

sociais e individuais nas condições de saúde; reconhecimento da importância 

da integração da equipe e das propostas de ações intersetoriais. Tais 

disposições, ainda que pontuais, aproximam a visão de educação em saúde 

dos entrevistados aos referenciais de uma prática baseada nos princípios da 

promoção da saúde e da educação popular.  

 O estudo apresentou como principais dificuldades para a adoção de um 

modelo de educação participativa a interpretação dos usuários, como 

indivíduos que não se interessam e não querem se responsabilizar pelas 

mudanças necessárias, somado as precárias condições de vulnerabilidades 

sociais e individuais; a composição de equipes multiprofissionais, formadas na 

maioria dos casos em modelos educativos tradicionais, não habituadas ao 

exercício da interdisciplinaridade e que favorecem a segmentação das ações 

profissionais; atravessadas, por sua vez, pelas dificuldades relativas a gestão 

do trabalho que atropela os programas, no âmbito da cobrança por 

produtividade.   

 A tendência dos profissionais para reduzir as dificuldades dos usuários à 

falta de conhecimento ou interesse, indica que, diante dessas contradições e 

ambivalências, o que orienta predominantemente a atuação destes é a ciência, 

existindo uma oposição entre conhecimento técnico cientifico e saberes 

práticos.  
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 Assim sendo, o estímulo à educação permanente e ao trabalho 

interdisciplinar, desenvolvidos em programas de educação permanente, se 

constituiu estratégia necessária para a superação das práticas transmissivas e 

fragmentadas, bem como, solucionar a carência de preparação especifica dos 

profissionais para práticas de educação em saúde na APS.   
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6. Educação permanente e competências para práticas educativas na 

APS    

Apesar de alguns avanços, a formação dos profissionais de saúde ainda 

está muito distante do cuidado integral. O perfil dos profissionais de saúde 

evidencia qualificação insuficiente para as mudanças das concepções e 

práticas. Uma necessidade crescente de educação permanente para esses 

profissionais, com o objetivo de ressignificar seus perfis de atuação, para 

implantação e fortalecimento da atenção à saúde no SUS é um grande desafio 

(BATISTA; GONÇALVES, 2011).  

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde é uma proposta 

de ação estratégica para contribuir na transformação e qualificação das 

práticas de saúde, na organização das ações e dos serviços, nos processos 

formativos e nas práticas pedagógicas para a formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores de saúde. Requer um trabalho intersetorial a fim de articular o 

desenvolvimento individual e institucional, as ações e os serviços e a gestão 

local, a atenção à saúde e o controle social (BRASIL, 2004). 

Assim sendo, as reflexões acerca dos resultados da pesquisa nos 

conduziram a elaborar uma proposta de educação permanente, como 

estratégia para estimular práticas colaborativas no cotidiano do trabalho na 

APS, e, para a construção de práticas de educação em saúde participativas, 

tendo em vista o cuidado integral ao DM.  
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6.1 PROPOSTA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE: PRÁTICAS EDUCATIVAS 

PARA USUÁRIOS COM DM 

 

Justificativa 

 

A proposta de Educação Permanente em Saúde que vem sendo 

implantada no Brasil destaca a importância do potencial educativo no processo 

de trabalho para a sua transformação. A proposta busca a melhoria da 

qualidade do cuidado, a capacidade de comunicação e o compromisso social 

entre as equipes de saúde, os gestores do sistema de saúde, as instituições 

formadoras e o controle social, estimulando a produção de saberes a partir da 

valorização da experiência e da cultura do sujeito nas práticas de trabalho em 

saúde (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 

De modo geral, a integração do profissional ao cotidiano dos serviços de 

saúde se desenvolve na prática de competências, habilidades e conhecimentos 

acumulados no processo de formação profissional e de vida. Os Programas de 

Educação permanente se constituem espaços para análise e reflexão, 

orientados para a articulação de saberes e renovação das capacidades para 

enfrentar as situações cada vez mais complexas nos processos de trabalho. 

Dessa maneira, elencar estratégias e modelos de capacitação renovados e 

legitimados aos contextos de trabalho e espaço de ação dos participantes, 

diminuem as limitações da formação dos profissionais (FEUERWERKER, 

2000). 

A proposta pedagógica recomendada nessa perspectiva necessita ser 

orientada por metodologias ativas de ensino/aprendizagem, contemplando 

aspectos concretos e práticos, focalizada em atividades do contexto e do 

trabalho, problematizando situações cotidianas, estabelecendo diálogos entre o 

processo de trabalho e as estratégias pedagógicas, considerando a dinâmica 

das rotinas e as diferentes intencionalidades de cada sujeito de aprendizagem 

(MOTTA, 2001).  

O resultado esperado é a democratização dos espaços de trabalho, o 

desenvolvimento da capacidade de aprender e de ensinar de todos os atores 
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envolvidos, a busca de soluções criativas para os problemas encontrados, o 

desenvolvimento do trabalho em equipe, a melhoria permanente da qualidade 

do cuidado à saúde e a humanização do atendimento. 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

- Desenvolver uma proposta de educação permanente para profissionais da 

APS com o intuito de implementação de práticas de educação em saúde 

participativas para usuários com DM. 

 

Objetivos Específicos: 

- Estimular o planejamento e implementação de práticas de educação em 

saúde participativas nas Unidades Básicas de Saúde. 

- Favorecer o trabalho em equipe e a prática interdisciplinar para o cuidado ao 

DM na APS. 

 

Público Alvo 

 

- Profissionais de nível superior que atuam na assistência aos usuários com 

DM. 

 

Estrutura do Programa de Educação Permanente 

 

Quantidade de encontros: 04. 

Periodicidade: Semanal. 

Carga horária total: 12 horas. 

Número de participantes: 30 pessoas. 

 

Conteúdos Norteadores 

 

- Tendências pedagógicas com foco na Pedagogia Crítica e Dialógica 

- Educação Popular em saúde 
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- Estratégias participativas de ensino-aprendizagem 

- Referencial teórico da vulnerabilidade  

- Integralidade no cuidado a saúde  

 

Metodologia 

 

 A problematização foi a metodologia escolhida para o desenvolvimento 

das atividades. Paulo Freire (2013) ao propor a educação como prática de 

liberdade, argumenta que a educação não pode ser uma prática de depósito de 

conteúdos apoiada na visão de pessoas como seres vazios, mas de 

problematização nas suas relações com o mundo. Assim, a educação 

problematizadora se baseia na relação dialógica entre educador e educando, 

possibilitando aprenderem juntos, em um processo emancipatório.  

A problematização trabalha a construção de conhecimentos a partir da 

vivência de experiências significativas, fundamentada nos processos de 

aprendizagem por descoberta, em oposição aos de recepção. Os conteúdos 

são trabalhados na forma de problemas, cujas relações devem ser descobertas 

e construídas pelo aluno, que precisa reorganizar o material, adaptando-o à 

sua estrutura cognitiva prévia, para descobrir relações, leis ou conceitos que 

precisará assimilar (MADRUGA, 1996). 

Uma referência para essa Metodologia é o Método do Arco, de Charles 

Maguerez, apresentado por Bordenave e Pereira (2005). Nesse esquema 

constam cinco etapas que se desenvolvem a partir de um recorte da realidade: 

Observação da Realidade; Pontos Chave; Teorização; Hipóteses de Solução e 

Aplicação à Realidade.  
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A primeira etapa é a Observação da Realidade social, concreta, pelos 

alunos, a partir de um tema ou unidade de estudo. Os educandos são 

orientados a observar e registrar sistematicamente o que identificarem, 

podendo para isso serem dirigidos por questões gerais que ajudem a focalizar 

e não fugir do tema. A observação permitirá a identificação de dificuldades, 

carências, discrepâncias, de várias ordens, que serão transformadas em 

problemas (BERBEL, 1998).   

Na segunda etapa, a dos Pontos Chaves, os educandos são levados a 

refletir sobre as possíveis causas da existência do problema em estudo. A 

partir da análise reflexiva, eles são estimulados a uma nova síntese: a da 

elaboração dos pontos essenciais que deverão ser estudados sobre o 

problema, para compreendê-lo mais profundamente e encontrar formas de 

interferir na realidade (BERBEL, 1998).  

A terceira etapa é a da teorização, etapa do estudo, da investigação 

propriamente dita. Os educandos se organizam tecnicamente para buscar as 

informações que necessitam sobre o problema, onde quer que elas se 

encontrem, dentro de cada ponto chave já definido. A quarta etapa é a das 

hipóteses de solução. Todo o estudo realizado deverá fornecer elementos para 

a elaboração de possíveis soluções. A quinta etapa é a da Aplicação à 

Realidade. Nesta etapa as decisões tomadas deverão ser executadas ou 

encaminhadas (BERBEL, 1998).  

O Arco de Maguerez, quando completo, tem o objetivo de levar os 

educandos a exercitarem a cadeia dialética de ação - reflexão - ação, ou seja, 

a relação prática - teoria - prática, tendo como ponto de partida e de chegada 

do processo de ensino e aprendizagem, a realidade social. Apoiada nos 

fundamentos da pedagogia crítica, a problematização tem a finalidade de 

desenvolver a consciência crítica (BERBEL, 1999). Assim, “está presente, 

nesse processo, o exercício da práxis e a possibilidade de formação da 

consciência da práxis” (BERBEL, 1998, p. 145). 
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Avaliação 

 

 Neste programa de educação permanente utilizaremos as avaliações 

diagnóstica, formativa e somativa, por meio dos relatos escritos no início e 

término do programa, participação nas atividades propostas, argumentação e 

análise dos planejamentos elaborados. Ao término do programa forneceremos 

certificado para os participantes.  

 

AÇÕES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 

Primeiro Encontro: Apresentação/integração dos participantes e 

discussão das situações problemas 

 

Carga Horária: 3 horas 

 

Materiais Necessários: 

 Como unidades de estudo usaremos Situações Problemas extraídas das 

falas dos profissionais entrevistados na pesquisa que deu origem a este 

caderno, como mostramos a seguir: 

- Situações problema para discutir o Modelo de atenção nas práticas 

educativas -transmissivo ou dialógico (ANEXO I) 

- Situações problema para discutir as vulnerabilidades dos usuários (ANEXO II) 

- Situações problema para abordar a atenção integral ao usuário (ANEXO III) 

- Situações problema que abordam o envolvimento e a integração da equipe de 

saúde, como condição fundamental para a integralidade da assistência à saúde 

para os usuários com DM (ANEXO IV) 

- Situações problema relacionadas às dificuldades para a adesão - pouca 

disponibilidade para a participação em atividades educativas e disposição para 

seguir orientações (ANEXO V) 

- Situações problema sobre a consideração da realidade dos usuários (ANEXO 

VI) 
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- Situações problema para abordar a valorização de indícios de construção da 

autonomia e empoderamento do usuário (ANEXO VII) 

- Situações problema para abordar as dificuldades relacionadas às condições 

de trabalho e à gestão do trabalho (ANEXO VIII)  

 Além disso, utilizaremos para o desenvolvimento das atividades lápis, 

canetas, lápis coloridos, folhas de sulfite, caixa de chocolate e caixa para 

presente. 

Desenvolvimento da Proposta 

 

Avaliação Diagnostica Inicial (20 minutos) 

- Solicitar aos participantes que escrevam uma avaliação inicial, respondendo 

às seguintes perguntas: 

  Descreva o que você entende como educação em saúde. 

  Quais as características necessárias do profissional para 

desenvolver práticas de educação em saúde? 

  O que você espera aprender nesse espaço? Quais são as suas 

expectativas? 

 

Apresentação e integração dos participantes (30 minutos) 

 Dinâmica de grupo Autorretrato:  

- Solicitar para os participantes fazerem um desenho que os represente, 

respondendo às seguintes perguntas: quem sou eu? O que eu faço? (15 

minutos) 

- Em seguida, solicitar aos participantes para apresentarem seu desenho ao 

grupo, que deve descrever a personalidade da pessoa conforme o que está 

presente na imagem. (15 minutos) 

 

Apresentação da Proposta (10 minutos) 
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Discussão das Situações problema (60 minutos) 

- Distribuir os participantes em grupos de três ou quatro pessoas e solicitar que 

escolham a situação problema que gostaria de discutir: 

- Realizar discussão em grupo e elaborar apresentação da situação problema 

discutida. 

 

Escolha da situação problema a ser trabalhada nos encontros (30 minutos) 

- Solicitar que os participantes argumentem e escolham, de forma democrática, 

uma situação problema para ser aprofundada nos próximos encontros; 

- Refletir sobre as possíveis causas da existência do problema em estudo. A 

partir da análise reflexiva, situar os pontos essenciais que deverão ser 

estudados sobre o problema, para compreendê-lo mais profundamente e 

encontrar formas de interferir na realidade.  

 

 

Segundo Encontro: discussão da situação problema escolhida e 

aprofundamento teórico 

 

Carga Horária: 3 horas 

 

Recursos didáticos:  

 - Caderno de Teorias e Práticas Educativas em Saúde nº 5; 

 - Textos fornecido pelo facilitador de acordo com a situação problema 

escolhida pelo grupo. 

          - Vídeos. 

 

Textos sugeridos (além do mais, serão escolhidos vídeos/referências 

relacionados à temática especifica escolhida pelo grupo): 

- Artigo: As tendências pedagógicas e a prática educativa nas ciências da 

saúde (PEREIRA, 2003). 

- Artigo: Você aprende. A gente ensina? Interrogando relações entre educação 

e saúde desde a perspectiva da vulnerabilidade (MEYER et al, 2006). 
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- Texto: O que é método dialógico de ensino”? O que é uma” pedagogia 

situada” e “empowerment “? (FREIRE; IRA, 1986). 

- Texto extraído do livro: Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado 

à saúde (PINHEIROS; MATTOS, org., 2009, p.11-12). 

- Texto: Campos problemáticos para quem vive a experiência de ser portador 

de DM, extraído da tese de doutorado: As competências no cuidado com o 

diabetes mellitus: contribuições à educação e comunicação em saúde (p.125; 

CYRINO, 2005). 

- Texto: Listagem de saberes mobilizados (competências efetivas) em distintos 

campos problemáticos, estruturados a partir de depoimentos de portadores de 

diabetes, extraído da tese de doutorado: As competências no cuidado com o 

diabetes mellitus: contribuições à educação e comunicação em saúde (p.201-

204; CYRINO, 2005). 

- Texto: Estratégias de ensinagem (p. 11-38; ANASTASIOU e ALVEZ, org., 

2003). 

 

Desenvolvimento da Proposta 

 

Integração dos participantes 

 Dinâmica de Grupo Uma nota só: 

- Solicitar aos participantes para escreverem em um papel o nome de sua 

música favorita, de preferência uma música conhecida e em língua portuguesa, 

sem identificarem-se.  

- Colocar todos os papéis em uma caixinha ou saquinho e misturar bem; 

- Selecionar uma pessoa para pegar um papel e revelar o nome da música; 

- Em seguida, todos os participantes devem cantar um trecho dessa música 

juntos. 

 

Discussão da situação problema escolhida (30 minutos) 

   

Leitura de texto e Grupo de verbalização/Grupo de observação (60 

minutos) 
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- Leitura do texto de aprofundamento teórico de acordo com a situação 

problema escolhida pelo grupo (15 minutos);  

- Distribuir os participantes em dois grupos para a realização do GV/GO a partir 

das ideias centrais do texto escolhido e embasamento pelo Caderno de teorias 

e práticas educativas em saúde nº 5 (45 minutos). 

 

Terceiro Encontro: formulação de ações transformadoras 

 

Carga Horária: 3 horas 

 

Materiais Necessários:  

- Caixa de chocolate 

- Caixa para presente 

 

Desenvolvimento da Proposta 

 

Integração dos participantes (20 minutos) 

 Dinâmica de Grupo Vença seus Medos 

- É necessário ter uma caixa de chocolate embrulhada para presente; 

- Os participantes devem estar em círculo e o facilitador deve dizer que é 

necessário vencer seus medos para descobrir o que tem dentro da caixa; 

- Tocar uma música e passar a caixa de mão em mão até a música parar; 

- Perguntar se a pessoa que está com a caixa na mão se deseja ou não abrir a 

caixa, se está preparada para pagar mico e se deseja assumir o risco; 

- Este processo deve se repetir até um colaborador querer abrir a caixa.  

 

Elaboração de ações transformadoras para o problema escolhido (90 

minutos) 

 - Distribuir os participantes em grupos de três ou quatro pessoas; 

- Elaborar ações transformadoras.  
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Quarto Encontro: apresentação das ações transformadoras 

 

Carga Horária: 3 horas 

 

Desenvolvimento da Proposta 

 

Apresentação das ações transformadoras formuladas por cada grupo 

(100 minutos) 

 

Avaliação (60 minutos) 

- Em uma roda de conversa, solicitar que os participantes relatem como foi a 

experiência de formulação da ação transformadora e sua aplicabilidade no 

cotidiano profissional; 

- A partir da avaliação inicial, solicitar aos participantes que reescrevam  um 

relato considerando as reflexões suscitadas a partir dos encontros. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO I 

Situação Problema 1 

 

Situações problema para discutir o Modelo de atenção nas práticas 

educativas (transmissivo ou dialógico) 

 

“Dependendo do tipo de orientação que você dá e a maneira como você 

passa, ninguém vai mais conseguir tirar aquilo da cabeça dele” P6 

“(...) alguém que é da área de saúde conversando, eles aderem mais, ouve 

mais a pessoa e tenta fazer o que a pessoa de fora fala” P7 

“ (...) é mais ou menos você ir lá pegar o paciente pela mão (...). No começo 

meio que “obrigar” ele a te ouvir para ele ver o quanto aquilo é 

interessante, é importante para a vida dele, (...) para passar a se preocupar 

com o próprio corpo, com a própria saúde (...). O primordial seria ele conhecer 

o que ele tem, o que é o diabetes, o que pode causar, se ele vai ficar cego, se 

os machucados não vão cicatrizar” P6 

“Através de ouvir (...) falar da alimentação, ele mudou radicalmente, mudou 

tudo e hoje a diabetes dele é controlada (...). Ele tenta fazer tudo certinho, 

(...) tenta fazer tudo a risca o que trago de informação, o que o médico 

passa” P8 

“(...) eu usei uma série de recursos, (...) os espaços de conversa, pensar nas 

alternativas, levar receitas prontas, fazê-lo experimentar alimentos, (...) que 

além de não terem açúcar, são saudáveis e saborosos (...), Aí ele começou a 

acreditar que realmente existiam alternativas” P3 

“Acho que quando eles chegam a procurar, (...) a expectativa deles é de ter 

uma melhora (...), uma forma de vida melhor” P7 

“Eles vêm com uma visão que precisa aprender a controlar e eles saem com 

visão muito mais ampliada disso” P3 

“A abordagem tem que ser o mais objetiva e clara possível, de acordo com 

a linguagem deles para que eles tenham um bom entendimento. (...) 

utilizamos os termos técnicos, mas a gente tem que avaliar cada paciente de 

acordo com o grau de instrução e entendimento” P5 
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 “(...) falta essa comunicação também entre o médico, de uma forma mais 

clara, e o paciente. (...) o médico pede que a pessoa tome a medicação, (...) 

mas não explica o porquê e eles questionam o porquê” P4 

 “Os grupos, (...) são interativos (...). Então não é só a gente chegar e a 

informação é essa e pronto, não, tem uma troca (...). E a gente abre espaço 

para que eles se manifestem, para que eles possam também falar sem 

nenhuma imposição, (...)então é uma troca interativa, então é dos dois lados” 

P3 

“(...) a gente vê que só a questão educativa não é suficiente para sustentar, ela 

é primordial, mas não é o que vai sustentar. Tem aí outras questões, inclusive 

como a da autoestima (...). Melhorando o estado emocional, o padrão 

mental, consequentemente eles já vão ficando mais tranquilos para 

fazerem boas escolhas” P3 

“(...) você precisa ter um pouco de feeling (...). Você percebe pela maneira, 

pelo rosto, pela maneira de falar, se [o paciente] está entendendo, (...) na 

verdade é uma coisa meio de intuição, de perceber, de ter uma relação boa 

com o paciente, para ele não se sentir pressionado, não se sentir (...) 

coagido pelo médico” P2 

“Eles estão abertos a aprender. O paciente, de uma forma geral, quando tem 

uma empatia pelo profissional, se sente cuidado, (...) receptivo” P9 
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ANEXO II 

Situação Problema 2 

 

Situações problema para discutir as vulnerabilidades dos usuários 

“A gente tem dificuldade. Por causa do tempo, do grau de instrução, da 

cultura das pessoas (...). Todo mundo pensa que a medicina evoluiu tanto 

que qualquer coisa resolve qualquer coisa, tem que resolver. As pessoas não 

tendem a saber que elas precisam ter um empenho para aquilo. Então isso é 

uma resistência do paciente para aceitar e fazer o tratamento correto” P1 

“Existe a dificuldade que é individual de cada um, (...) a gente esbarra muito 

com a condição social, condição até intelectual, de conseguir entender as 

coisas, e principalmente, tem muitos que não leem adequadamente e fica 

muito difícil você fazer uma orientação (...) por escrito. É um pouco difícil 

para eles saírem do concreto e ir um pouco mais para o abstrato do 

entendimento das coisas que eles ainda não estão vendo” P1 

“(...) aquela paciente que frequentou o grupo (...) de diabetes. (...) a gente 

começou a perceber que ela tinha algumas limitações cognitivas. Então 

quando a gente se depara com esse tipo de paciente, a gente precisa de outras 

pessoas que se responsabilizem por esse cuidado. Porque a pessoa sozinha 

acha que está fazendo corretamente, e ela tem limitações para 

compreender algumas das coisas que estão sendo passadas” P3 

“(...) uma das grandes dificuldades no tratamento do diabetes é a instrução, 

porque se eles não leem direito, não tem o familiar, o apoio social, (...), 

não dá certo” P1 
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ANEXO III 

Situação Problema 3 

 

Situações problema para abordar a atenção integral ao usuário 

 “A doença acaba aparecendo em todos os aspectos (...). Por mais que eles 

levem um único [aspecto], a gente acaba olhando para todos os aspectos e 

aí eles podem acabar mudando um pouco esse cuidado integral, não 

cuidar só do emocional, cuidar de tudo junto” P3 

“Tem que avaliar a questão sócio econômica, a questão do grau de 

instrução, de estudo, a necessidade do paciente (...). Avaliar como um 

todo” P5 

“Olha, eu acho que diabetes é uma doença que mexe muito com o estilo de 

vida, mexe muito com o hábito e as pessoas sempre têm aquele conhecido 

que amputou o pé, então eu acho que eles têm muita dúvida” P2 

“(...) quando ele passa na consulta envolve o médico, quando faz grupo é com 

a enfermeira juntamente com os auxiliares, o pessoal da farmácia querendo ou 

não é na parte dos medicamentos, acho que tudo é uma equipe, cada um faz 

um pedacinho de coisa (...). Cada um faz a sua parte” P7 

“Eu vejo que aquela coisa de ver o indivíduo como um todo, é muito bonito 

no papel, mas na prática é difícil a implantação” P9 
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ANEXO IV 

Situação Problema 4 

 

Situações problema que abordam o envolvimento e a integração da 

equipe de saúde, como condição fundamental para a integralidade da 

assistência à saúde para os usuários com DM 

“(...) a primeira coisa seria a equipe se integrar, (...) ter uma meta e ser 

respeitada para cumprir a meta. Porque o problema ás vezes é você ter uma 

meta e aí chegam ordens e você não consegue cumprir porque você é 

desviado daquele caminho” P1 

“(...) seria interessante (...), conseguir envolver outros profissionais no 

decorrer dos encontros (...). E de uma forma coesa, que os profissionais 

pudessem planejar conjuntamente e realizar conjuntamente também, para 

não ficar uma coisa fragmentada” P3 

“A DM por ser uma doença crônica, (...) o paciente diabético tem outras 

necessidades (...). é algo conjunto, na verdade ele precisa de uma equipe 

multiprofissional.” P9 

 “Se a própria equipe tivesse um tempo de poder falar das suas 

ansiedades, das suas dificuldades com aquilo, e não só para resolver os 

casos de pacientes, (...). E sim que a equipe pudesse discutir aonde você 

pode chegar, discutir a sua frustração de não conseguir lidar com aquilo” P1 
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ANEXO V 

Situação Problema 5 

 

Situações problema relacionadas às dificuldades para a adesão (pouca 

disponibilidade para a participação em atividades educativas e disposição 

para seguir orientações) 

“No grupo específico de diabetes, (...) a participação é muito pequena, 

porque as pessoas já têm uma ideia preconcebida de que é uma doença que 

não tem cura, que eles vão ter que tomar o remédio, eles vão ter que fazer o 

controle e eles não têm muito esse conhecimento de que vão ter que fazer 

mudanças” P3 

“(...) em relação à adesão ao grupo (...), a gente tem um pouco de 

dificuldade para trazer esses pacientes(...). Acredito que seja por falta de 

informação mesmo (...), Muitas vezes eles acreditam que é só uma conversa e 

que isso não vai acrescentar nada na vida deles” P5 

“A principal dificuldade é a falta de adesão por parte do paciente (...). Eles 

não aderem (...). Você começa um grupo com vinte pessoas, aí quando você 

está no terceiro, quarto encontro, esse número já reduziu em cinquenta, 

sessenta porcento. Então eu acho (...) que é a falta de interesse por parte 

do paciente” P6 

 “Eles (...) às vezes não conseguem cumprir, (...) as informações que eles 

recebem muita das vezes eles não seguem, (...) uns por teimosia e outros 

por dificuldade (...) financeira, (...)tempo, também a correria do dia a dia, 

acho que por isso também que eles não seguem direitinho” P8 

“(...) eu acho que por ele ser sozinho, eu acho que ele não gostava muito 

da vida, não ligava muito, queria mais era curtir e deixar a diabetes de lado 

como se ele não tivesse a doença (...). Todo mundo sempre conversava com 

ele, falava, explicava, mas ele não ligava, acho que por ele mesmo” P7 

“(...) você vê a necessidade de dar uma orientação para ele, mas quando você 

está dando essa orientação, (...) você percebe que ele não está 

demonstrando interesse naquilo, que talvez a importância que você dá para a 

doença dele, ele mesmo não dá. Acho que por falta de conhecimento da 

própria doença, (...) ou por falta de interesse mesmo de se cuidar” P6 
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“(...) eles não acham que é tão importante, (...) quando eu falo (...) vai ter 

grupo, muitos não ligam, não levam a série (...). Muitos veem o diabetes 

como uma doença (...) comum” P8 

 “(...) no início eles pegam a ideia, compram a ideia, mas depois vão se 

distanciando um pouco” P4 

“A grande maioria quer o remédio mágico, quer escapar da dieta e do 

exercício. Essa é a expectativa do paciente com diabetes, quer que o remédio 

resolva, (...) que a diabetes não seja crônica” P1 

“A expectativa dele é do milagre na terra. O paciente adulto para a 

odontologia é um problema. Ele vem já com necessidades de reabilitação” P9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

ANEXO VI 

Situação Problema 6 

 

Situações problema sobre a consideração da realidade dos usuários 

“A gente procura partir muito da realidade deles (...), perguntando como eles 

costumam fazer determinadas coisas, seja em relação à medicação, em 

relação à alimentação, em relação ao estilo de vida” P3 

“Geralmente quando eu pego idosos e [pessoas] que têm uma dificuldade de 

entendimento, eu (...) uso muito analogias do diabetes como uma fábrica, 

indústria” P2 

“(...) depois que eu tive paciência, conversei com ele, expliquei, entendi 

qual era a demanda dele, ele melhorou muito, controlou muito o diabetes” 

P2 
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ANEXO VII 

Situação Problema 7 

 

Situações problema para abordar a valorização de indícios de construção 

da autonomia e empoderamento do usuário  

“(...) uma paciente deu um exemplo muito interessante, (...) ela em uma 

reunião de família (...) se alimentou de uma forma totalmente diferente (...), 

chamando a atenção de todas as pessoas que estavam ali (...). Então esse 

foi um grande impacto, não foi somente nela, (...) as pessoas começaram a vê-

la de um jeito diferente” P3 

 “(...) ser educado, saber o que fazer, como fazer, é primordial para prevenir 

as consequências” P1 

“Se o paciente não entende porque ele deve se alimentar dessa maneira, 

porque ele deve tomar a medicação, entender mais ou menos a doença 

dele, é muito mais difícil ele seguir as orientações. (...) falar um monte de 

coisas e dar um monte de nãos (...), atrapalha muito o controle do diabetes, o 

acompanhamento da doença, porque eles não aderem ao tratamento” P2 

 “(...)a gente viu no grupo educativo de diabetes, por exemplo, que eles 

tiveram condições de [contra] argumentar com o médico em relação à 

prescrição da medicação” P3  
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ANEXO VIII 

Situação Problema 8 

 

Situações problema para abordar as dificuldades relacionadas às 

condições de trabalho e à gestão do trabalho   

“(...) o paciente diabético (...) precisaria de uma atenção um pouquinho maior, 

(...) nós clínicos temos quinze minutos de consulta, então tudo isso que eu 

(...) explico (...) demanda tempo. (...) acaba causando atraso na agenda, e 

se você estiver atrasado, você acaba não explicando tudo para o paciente 

naquela consulta” P2 

“O tempo é muito escasso. Para que você pudesse, além de ouvir toda a 

ansiedade, todo o desespero e deixar o paciente conversar e aceitar que ele 

tem um diagnóstico crônico, e também para explicar a vasta dimensão dessa 

patologia em especial (...). Que não é em dez minutos que você explica” P1 

“(...) são poucos funcionários também, (...) são várias outras coisas, não tem 

muitos funcionários para disponibilizar para estar fazendo grupos para tentar 

incentivar mais as pessoas” P7 

“Hoje a gente tem uma cobrança de produtividade na rede pública, que com 

certeza vai ser revertida ao longo do tempo, porque produção em série em 

saúde não é legal (...). O paciente se transformando em um número, as 

comorbidades, as doenças crônicas vão se agravando (...). Nós estamos 

tentando fechar um ciclo sem fim na saúde. Nós estamos correndo atrás do 

próprio rabo” P9  

“(...) eles vêm e às vezes não conseguem alguma coisa, (...) acabam 

desistindo e perdem o apoio do lado externo, (...) isso acaba trazendo um 

certo desanimo e aí fica difícil e eles acabam desistindo” P1 

“Porque no diabético isso não pode demorar tanto. Uma sugestão seria talvez 

ter um tempo de atendimento maior, ter um retorno garantido, mas não 

garantido para quando a pessoa conseguir, mas ”olha eu preciso ver você 

daqui a dois meses” e ele ir e marcar um retorno” P1 

“(...) teve época que faltou medicação, e se não tem medicação no posto eles 

não compram o remédio, (...) ficam esperando chegar o remédio aqui” P2 
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“A gente não tem muitos recursos em relação a ajuda de outros 

profissionais da área, um nutricionista, educador físico. Dentro do possível se 

tenta usar as possibilidades da comunidade” P1 

“O que eu tenho muita dificuldade é quanto ao seguimento nutricional, 

nutricionistas as vagas são poucas e são poucos lugares que tem” P2 

 “(...) a unidade em si precisa ter estrutura para acolher de uma forma mais 

qualificada esse paciente com diabetes e em algum momento também, 

pensar em capacitar a própria família” P4 

 “É com especialista que a gente já tem um pouco de dificuldade, (...) você 

encaminha e a pessoa não dá relevância para a queixa, para o 

encaminhamento, não dá satisfação, manda o paciente de volta e você não 

sabe se deu alta, se mandou voltar e não consegue voltar, na verdade o 

problema que a gente tem é de comunicação com as pessoas fora da 

unidade” P2 

“De uma maneira geral a integração acontece. Às vezes não é tão fácil por 

conta de tempo, (...) em bater os seus horários com o horário do médico, do 

psicólogo, (...). Poderia ser melhor se houvesse um programa totalmente 

voltado para o diabético dentro da unidade, aonde todo mundo tivesse 

comprometimento em participar e tivesse um tempo separado para aquilo” P6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


