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PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO 

 

A partir dos resultados do estudo, mais especificamente 

considerando o objetivo específico "identificar dificuldades para desenvolver os 

processos educativos", será possível estabelecer uma proposta educativa aos 

profissionais enfermeiros da Estratégia Saúde da Família - ESF. 

A dimensão mais adequada para aplicação da proposta de 

intervenção é a educação permanente, a qual não se define como situações 

pontuais, mas relacionada à gestão da equipe para o desenvolvimento de 

ações educativas de caráter contínuo e participativo uma vez que se 

estabelece a partir dos problemas enfrentados na realidade, possibilitando a 

transformação das práticas profissionais e dos saberes, rompendo, assim, com 

o modelo continuado e pontual.  

Este estudo identificou aspectos que facilitam e dificultam a 

implementação dos processos educativos por parte dos enfermeiros na ESF. 

Dentre as facilidades, pudemos constatar o envolvimento da equipe, o trabalho 

coletivo, a articulação e o planejamento participativo. Com relação aos 

aspectos que dificultam, destacamos o perfil profissional, pois não é possível 

trabalhar de forma coordenada e participativa sem que o profissional apresente 

o conhecimento do processo ou até mesmo a vontade e a dedicação para o 

aprendizado. 

A sobrecarga e a condição inadequada de trabalho e a falta de apoio 

da gestão foram identificadas como aspectos que dificultam o desenvolvimento 

das práticas educativas, pois o profissional enfermeiro assume uma 

responsabilidade extrema com a ESF; além disso, a presença de demandas 

burocráticas provenientes tanto da gestão como adquiridas na própria equipe 

são fatores que interferem no desempenho do profissional.  



Nesse sentido, entendemos que um trabalho educativo, de caráter 

pessoal e coletivo, se constituirá por meio da criação de um Programa de 

Aprendizagem para Profissionais da Estratégia Saúde da Família – PAP/ESF, 

sendo esse o produto contributivo para o desenvolvimento das práticas 

educativas dos enfermeiros da ESF, resultado da pesquisa desenvolvida no 

Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde, vinculado ao Centro 

de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde – CEDESS/UNIFESP.  

OBJETIVOS DO PAP/ESF 

• Desenvolver recursos pedagógicos que possam ser utilizados pelos 

enfermeiros, de forma autônoma, para um melhor gerenciamento e 

implementação das práticas, sob a ótica da educação permanente;  

• Propor uma sistemática segundo a qual cada profissional, em períodos 

por eles determinados, possa acessar, na sala ambiente de 

Aprendizagem, o recurso pedagógico previamente organizado pelo 

enfermeiro para realizar suas leituras e atividades por meio de Cards 

Educativos.  

SISTEMÁTICA DE ESTUDO DO PAP/ESF 

Os profissionais que participarão do Programa são integrantes da 

ESF que compõem as seguintes categorias: enfermeiro, médico, cirurgião 

dentista, auxiliar de saúde bucal, técnico em enfermagem e agente comunitário 

de saúde.  

No primeiro momento, o enfermeiro identificará as demandas da 

equipe e de cada profissional. Diante dos temas a serem trabalhados, buscará 

informações a eles referentes e organizará o material no formato de Cards 

Educativos. Esse formato é sugerido para que o material possa ser reutilizado 

por vários profissionais.  

 O PAP/ESF se constituirá das seguintes etapas:  

1. Identificação das situações problemas vivenciadas pela equipe 

(problematização a partir das contribuições de Paulo Freire); esse 

momento   será estabelecido na reunião semanal da equipe; 



2. Coleta do material com informações, dados e imagens sobre o problema 

identificado; 

3. Discussão e validação do material coletado que fará parte do Acervo do 

PAP/ESF; 

4. Organização do material validado em formato de Cards Educativos: os 

cards educativos podem ter diferentes formatos que serão definidos de 

acordo com os resultados dos estudos. Exemplos:  

� cards educativos de conhecimento: textos e propostas de 

reflexão;  

� cards educativos de casos complexos: apresentação do caso 

e propostas para implementação da ação de saúde;  

� cards educativos de imagens: imagens com a proposta do 

profissional produzir textos e reflexões;  

� cards educativos de movimento: utilizados para favorecer a 

memorização de algumas informações específicas. 

Proposta de Cronograma 1º ciclo: 

1ª semana: Identificação do problema - os profissionais buscam material sobre 

o problema; 

2ª semana: Discussão e validação do material trazido pelos profissionais, 

produção do card educativo para ser disponibilizado aos mesmos; 

3ª semana: Estudos, reflexões e atividades propostas nos cards educativos - é 

o momento do aprendizado, da busca e construção do conhecimento que 

subsidiará a prática do profissional; 

4ª semana: Roda de conversa coletiva com apresentação do resultado dos 

estudos realizados por cada profissional por meio do PAP/ESF. 

Gradativamente, haverá repetição dos problemas e, dessa forma, 

uma grande quantidade de material educativo pertencerá ao acervo do 

PAP/ESF. Nesse momento, poderá ser proposto um novo ciclo para o 

PAP/ESF - a construção de trajetórias educativas pessoais.  

 



Proposta de Cronograma – 2º ciclo 

1ªsemana: Identificação do problema - já há material no acervo do PAP/ESF; 

2ª semana: Discussão do trabalho educativo pessoal e coletivo – considerando 

o já existente no acervo, como o profissional vai trabalhar para aprender sobre 

o problema em questão. Essa discussão poderá ser coletiva ou individual com 

o supervisor; 

3ª semana: Estudos e exercícios de reflexões, bem como das atividades 

propostas pelos cars educativos;  

4ª semana: Roda de conversa coletiva com apresentação de resultados dos 

estudos realizados por cada profissional por meio do PAP/ESF. 

Proposta de Cronograma 3º ciclo: 

Com a expansão do Acervo de Aprendizagem de cada Unidade, será possível 

compartilhar os cards educativos produzidos entre as equipes de saúde da 

família, ampliando ainda mais o acervo de cada uma delas e as possibilidades 

de aprendizagem por parte de todos os profissionais. 

Cronograma Geral do Programa Piloto 

Previsão de implantação do Piloto: 01 ano - 12 meses 

1o ao 6 o mês: Primeiro ciclo - produção do material educativo nas UBS; 

7 o ao 9 o mês: Segundo ciclo - utilização do material educativo já produzido na 

própria UBS; 

10 o ao 12 o mês: Terceiro ciclo -  compartilhamento de material educativo entre 

as UBS de uma macroárea (região).  

Com a implantação do PAP/ESF, espera-se desenvolver ações educativas de 

sustentabilidade para a atenção à saúde no âmbito da atenção primária, 

ressaltando o conhecimento inerente à resolução do problema, contribuindo 

para o fortalecimento da educação permanente na ESF, na perspectiva da 

educação para o trabalho na saúde. 



PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

O método de avaliação constituirá das seguintes fases: 

Autoavaliação: Será realizada por meio de registros nos quais o profissional 

explicita suas descobertas, relacionando-as à sua prática profissional. 

Avaliação do material: Será avaliado o material educativo construído, ou seja, 

momento de avaliação dos cards educativos; a avaliação poderá ser realizada 

pelo supervisor e pelos profissionais da equipe.  

Avaliação de desempenho: Será realizada nas rodas de conversa, sendo que 

toda a equipe poderá pontuar e compartilhar o que modificou no trabalho da 

outra equipe, as concepções e reflexões das práticas educativas sob a ótica da 

educação permanente.   

 


