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RESUMO  

 
Objetivou-se explorar o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família e Comunidade, desenvolvido no município de Palmas/Tocantins, e suas 

contribuições para mudança na organização dos serviços de saúde, por meio da 

Residência Multiprofissional em Saúde. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de 

natureza qualitativa, tendo, como abordagem metodológica, o estudo de caso. 

Participaram do estudo 29 profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, agentes comunitários, cirurgiões-dentistas e auxiliares saúde bucal) 

das unidades de saúde da família USF 305 Norte, USF Setor Sul e USF Taquaruçu. 

Para coleta de dados, foram utilizados roteiro para caracterização das unidades e 

entrevista semiestruturada e, como fonte de dados secundários, o projeto 

pedagógico do curso. Na análise dos dados, utilizou-se, como metodologia, a 

análise de conteúdo, modalidade temática. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, autorizado pela 

Comissão de Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas. Os 

profissionais de saúde reconhecem que foram desenvolvidas diversas atividades, 

desde as direcionadas ao cuidado à saúde, focadas no usuário, como também 

aquelas referentes ao planejamento e educação permanente. Também mencionam 

o perfil dos profissionais e o desenvolvimento das ações em equipe. Houve 

compatibilidade de atividades com o projeto pedagógico, bem como consonância 

com os referenciais teóricos sobre Atenção Básica/ Estratégia Saúde da Família. Os 

resultados identificaram como facilidades: a residência, como colaboradora/apoio no 

processo de trabalho e do trabalho em equipe; diálogo e escuta, como articuladores 

do trabalho em equipe; a residência, como apoio no processo de qualificação 

profissional; envolvimento e participação dos trabalhadores no desenvolvimento das 

atividades; conhecimento e habilidade prévios, facilitando o processo de trabalho; e 

novo despertar. No campo das dificuldades, encontramos: resistência e sua 

influência no processo de trabalho e de mudança; conhecimento insuficiente para 

execução de novas atividades; dificuldades para exposição de ideias e envolvimento 

em virtude de características pessoais; relacionamento interpessoal com pessoas 

estranhas à equipe; tempo insuficiente para participar das atividades em decorrência 

da sobrecarga de demandas da ESF; e tempo insuficiente para desenvolvimento das 

ações propostas. O apoio matricial, a ressignificação do processo de trabalho, a 
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educação permanente, o trabalho em equipe e a prática de cuidado à saúde são 

mencionados como questões que contribuíram para mudanças na organização do 

serviço. O estudo permitiu a análise e a compreensão de que o processo de 

ensino se desenvolve articuladamente para formar residentes com habilidades e 

competências para atuar no sistema de saúde, favorecendo também as discussões 

e trocas de saberes e experiências entre residentes e profissionais de saúde, 

fomentando transformações na maneira de compreender a saúde e o processo de 

trabalho dos profissionais do serviço. Espera-se que a educação permanente seja 

continuamente utilizada em outras propostas como instrumento norteador do ensino 

e da aprendizagem. 

Palavras-chave: Residência Multiprofissional em Saúde. Educação Permanente. 

Saúde da Família. Processo de Trabalho. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to explore the multiprofessional residency program in family health 

and community developed in the city of Palmas / Tocantins and their contributions to 

change in the organization of health services through the Multidisciplinary Residency 

in Health. This is a descriptive research, qualitative in nature, having as 

methodological approach the case study. Participated in the study 29 healthcare 

professionals (doctors, nurses, practical nurses, community workers, surgeon 

dentists and auxiliarys dental health) of the family health units 305 North USF, USF 

Sector South and USF Taquaruçu. For data collection were used the sreenplay to 

characterize the units, semi-structured interviews and secondary data source as the 

course's pedagogical project. In the data analysis was used like methodology, 

analysis of content, thematic modality. The study was approved by the Ethics 

Committee in Research of  the Federal University of São Paulo, authorized by the 

Research Committee from the  Municipal Department of Health of Palmas city. The 

health professionals recognize that were developed from the various activities 

ranging from aimed at health care focused on the user as well those relating to the 

planning activities and continuing education. also mention the profile of professionals 

and the development of actions in a team. There was compatibility with the 

pedagogical project activities as well as consistent with the theoretical frameworks on 

Basic Attention / Family Health Strategy. The results identified as facilities: The 

residency as a collaborator / support in the work process and team work, dialogue 

and listening as an articulator of team work; The residence as a support in the 

process of professional qualification; Involvement and participation of workers in 

development activities, prior knowledge and skill that facilitated the process of labor; 

and new awakening. In the field of the difficulties was understood: Resistance 

collaboration of residence in the labor process and the process of change; 

Insufficient knowledge to carry out new activities; Difficulty exposition of ideas and 

involvement because of personal characteristics, interpersonal relationship with 

strange individuals to the team; insufficient time to participate in activities due to 

overload of demands of ESF, and insufficient time for development of the proposed 

activities. The matrix support, the redefinition of the work process, the permanent 

education, the team work and the practice of health care are mentioned as issues 

that contributed to the changes in service organization. It is believed that the study 
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allowed the analysis and understanding that the teaching process is developed 

articulately to train students with abilities and competencies to work in the health 

system, also favoring discussions and exchanges of knowledge and experiences 

among students and health professionals, promoting changes in the way of 

understanding health and work processes of the service professionals. It is hoped 

that continuing education is continuously used in other proposals as a guiding 

instrument of teaching and learning. 

Keywords: Multidisciplinary Residency in Health. Permanent Education. Family 

Health. Work Process. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Minha trajetória profissional iniciou-se em 2001, quando, recém formada, fui 

atuar como enfermeira do Programa Saúde da Família. Atuei durante quatro anos, 

em três locais distintos, sendo a maior parte na zona rural, o que me possibilitou 

conhecer diferentes realidades e vivenciar diversas experiências. Nesse percurso, 

sempre me inquietou o processo de organização do serviço e o de meu trabalho, 

focando sempre ações em equipe e as decisões coletivas. 

Além de trabalhar no Programa de Saúde da Família, tive a oportunidade de 

atuar como docente de um curso técnico de enfermagem, ampliando minha atuação 

enquanto profissional. Também me questionava sobre o ensino tradicional e tentava, 

ainda que de forma incipiente, utilizar diferentes metodologias que fomentassem a 

participação dos alunos e as discussões em grupo. 

Paralelamente a essa atividade, busquei aprimorar meus conhecimentos 

frequentando cursos de pós-graduação, sendo um deles em saúde pública, quando 

tive a oportunidade de estudar sobre a educação em saúde, desenvolvida pelos 

profissionais da estratégia saúde da família, com a comunidade. 

No ano de 2005, passei a atuar como técnica em uma Secretaria Estadual 

de Saúde, onde pude conhecer e aprimorar meus conhecimentos na parte gerencial 

dos serviços, focando a organização das redes de atenção, compreendendo a 

Estratégia de Saúde da Família como porta de entrada da rede de serviços. 

Compreendi também que as ações desenvolvidas pela Estratégia Saúde da Família 

são de fundamental importância para a organização das redes de atenção e 

reestruturação do modelo de atenção proposto pelo SUS.  

Nessa trajetória, foi-me concedida a possibilidade de atuar como 

coordenadora administrativa e também como preceptora do I Curso de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, promovido pela Secretaria 

Estadual de Saúde do Tocantins, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde 

de Palmas e Universidade Federal do Tocantins. 

Essa, talvez, tenha sido uma das experiências mais importantes da minha 

carreira profissional, pois possibilitou, além de ampliar meus conhecimentos na 

gestão de projetos, a vivência de uma experiência docente que foca o ensino em 

serviço, sem, contudo, utilizá-lo apenas como um “laboratório vivo”, que se usa e vai 

embora, mas compartilhando, junto com os profissionais do serviço, a possibilidade 



23 

 

  

do processo de ensino-aprendizagem entre os envolvidos (residentes, tutores, 

preceptores, profissionais do serviço) e colaborando, de forma significativa, para 

melhoria do serviço ofertado. Também pude vivenciar a possibilidade de 

desenvolver, de fato, juntamente com o grupo, atividades, ações viáveis e que 

geraram transformações pautadas nas propostas da Política de Humanização que 

apresenta o “SUS que dá certo”. Nessa proposta, muito discutimos sobre 

planejamento, considerando sempre a discussão coletiva para identificação dos 

problemas, definição de ações e metas, execução da proposta e avaliação do 

processo. 

Nesse contexto, foi publicado o edital do programa de Mestrado Profissional 

em Ensino em Ciências da Saúde, promovido pela Universidade Federal de São 

Paulo, para a região norte do país. Mais uma vez, tive a chance de ser selecionada 

e considero que foram muitas as contribuições ofertadas para nós, 

estudantes/profissionais, por meio do processo de ensino, bem como pela troca de 

experiência entre os alunos e docentes. 

Ao pensar sobre o tema que seria meu objeto de estudo do mestrado, 

lembrando que o mesmo deveria ter relação com a prática profissional de cada 

mestrando, expressei meu interesse em estudar o programa de residência 

multiprofissional, porém com foco na perspectiva da Estratégia Saúde da Família, 

por ser uma área que tive a oportunidade de vivenciar enquanto profissional e 

também pela afinidade com a proposta. Não poderia deixar de pensar numa 

proposta que pudesse avaliar o programa, principalmente porque também 

desempenhei o papel de coordenadora administrativa do mesmo. Considerando que 

a residência desenvolve a integração entre ensino e serviço, entendo que avaliar 

essa integração segundo a perspectiva dos profissionais do serviço seja mais 

significativo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Sistema Único de Saúde 

 

O cuidado com a saúde existe desde tempos remotos, quando as pessoas 

passaram, deliberadamente, a se prevenirem e a se tratarem contra as doenças. O 

modo como esse cuidado era ou é realizado sofreu mudanças ao longo da história 

da humanidade, influenciadas por questões econômicas, políticas, sociais e 

culturais. Entretanto, as práticas de saúde modernas ainda convivem com as 

tradicionais, existentes há milhares de anos. (KUSCHNIR; CHORNY; LIRA, 2010) 

Definir o modo pelo qual um povo cuidará da sua saúde é fundamental em 

uma sociedade de direitos. Cada país possui seu sistema de saúde próprio, 

podendo ser ou não responsabilidade do Estado. Segundo Kuschnir, Chorny e Lira 

(2010, p.26), “[...] cada sistema de saúde é único, fruto da história, das lutas, dos 

pactos estabelecidos em cada sociedade e é fundamentalmente o reflexo e a 

representação de seus valores [...]”. Portanto, as políticas de saúde de um país são 

parte da essência, da visão de mundo, da ideia de coletivo que sua população 

concebe. 

No Brasil, a evolução do setor saúde também sofreu influência do contexto 

político-social e econômico ao longo do tempo. Assim, alguns aspectos marcaram a 

história da organização do sistema de saúde brasileiro: a evolução histórica da 

política de saúde está relacionada à evolução da política econômica e social, que 

obedeceu à ótica do capitalismo nacional, influenciada pelo capitalismo 

internacional; a saúde pública não era prioridade, recebendo atenção apenas nos 

momentos de epidemia e endemia, quando havia desdobramentos na área 

econômica ou social e ameaçava o modelo capitalista; a assistência à saúde 

desenvolveu-se a partir da evolução da previdência social e enfatizava a medicina 

curativista e lucrativa; o sistema de saúde estatal consolidou a dicotomia entre ações 

preventivas como sendo de caráter coletivo e as ações curativas, de caráter 

individual. (POLIGNANO, 2009; AGUIAR, 2011) 

Para Cohn (1996), o Brasil começa a definir a política de saúde a partir de 

1923, mas leva ao menos 65 anos para chegar a uma proposta de um sistema de 

saúde universal, sendo, atualmente, a saúde definida como direito de todos e dever 
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do Estado, garantido pela Constituição Federal (CF) do Brasil de 1988, na seção II 

da saúde, em seu art. 196 (BRASIL, 1988).  

Esse processo de mudança na organização dos serviços de saúde que 

culminou no texto da Constituição Federal teve início na década de 70, com o 

movimento da Reforma Sanitária, e foi amplamente debatido na 8ª Conferencia 

Nacional de Saúde, quando foi constituído todo arcabouço legal para a criação e 

instituição do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Assim, segundo Mercadante, “o SUS é produto de um processo social de 

participação da sociedade civil para garantir acesso universal e integral à saúde e, 

portanto, faz parte do esforço da sociedade por qualidade de vida” (2002, p.292). 

Segundo o Ministério da Saúde, esse novo sistema de saúde não é sucessor 

das propostas anteriores, mas, sim, uma nova formulação política e organizacional 

para o reordenamento dos serviços e ações de saúde. Diz ainda que “[...] a 

implantação do SUS tem por objetivo melhorar a qualidade da atenção à saúde no 

País, rompendo com um passado de descompromisso social e a velha 

irracionalidade técnico-administrativa [...]” (1990, p.4). 

Na publicação da primeira cartilha sobre o SUS, o Ministério da Saúde 

menciona: 

 

O conceito abrangente de saúde, definido na nova Constituição, 
deverá nortear a mudança progressiva dos serviços, passando de 
um modelo assistencial centrado na doença e baseado no 
atendimento a quem procura, para um modelo de atenção integral à 
saúde, onde haja a incorporação progressiva de ações de promoção 
e de proteção, ao lado daquelas propriamente ditas de recuperação. 
(1990, p.8) 

 

Esse conceito de saúde definido na CF incorpora novas dimensões, ou seja, 

para ter saúde, é preciso dispor de acesso a um conjunto de fatores como moradia, 

alimentação, educação, emprego, lazer, entre outros. (BRASIL, 2007a). A saúde não 

é mais vista apenas como ausência de doença, mas enquanto um processo 

vivenciado pelo indivíduo e pela sociedade para o desenvolvimento da capacidade 

de adaptação ao meio em busca do bem-estar e da qualidade de vida. O fazer 

saúde deixa de ser visto como uma questão fragmentada, centralizada e curativista, 
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e passa ser compreendida como ações que garantam a promoção, proteção, 

recuperação da saúde e produção de cuidados de forma integral e descentralizada. 

Nesse contexto, a Constituição Federal apresenta-se como um marco de 

transição na forma de entender e fazer a saúde; as ações e os serviços de saúde 

passam a seguir princípios e diretrizes que irão nortear o processo de organização 

do sistema de saúde.  

Assim, o SUS nasce com a doutrina de universalidade, equidade e 

integralidade, com um sistema de financiamento que inclui recursos orçamentários 

do governo. Os princípios do SUS – hierarquização, regionalização, resolubilidade, 

descentralização, participação dos cidadãos e participação complementar do 

sistema privado – o colocam numa posição destaque no campo das políticas 

públicas. O desafio tem sido sua implementação, ainda distorcida pela histórica 

relação clientelista que os governantes federais estabelecem com os gestores 

estaduais e municipais (COHN, 1996).  

Outro aspecto importante, e que se torna desafio na implantação da política 

de saúde do país, é a complexidade inerente à própria área da saúde. Segundo o 

Ministério da Saúde, esses fatores são: 

 

[...] múltiplas determinações sobre o estado de saúde da população 
e dos indivíduos; diversidade das necessidades de saúde em uma 
população; diferentes tipos de ações e serviços necessários para dar 
conta dessas necessidades; capacitação de pessoal e recursos 
tecnológicos requeridos para atendê-las; interesses e pressões do 
mercado na área da saúde (no âmbito da comercialização de 
equipamentos, medicamentos, produção de serviços, entre outros) 

[...] (2002, p.10). 

 

Apesar do SUS estar garantido pela Constituição Federal, sua 

regulamentação só foi definida em 1990, pelas Leis 8.080 e 8.142, cujos 

instrumentos normativos de operacionalização foram publicados posteriormente, a 

saber: Normas Operacionais Básicas (NOB SUS 1991, 1993 e 1996), Normas 

Operacionais da Assistência à Saúde (NOAS 2011) e, em 2006, Pactos pela Vida, 

em Defesa do SUS e de Gestão, atualmente em vigor (BRASIL, 2006). 

Verifica-se que discutir saúde passa ser algo bastante complexo, envolvendo 

diversos atores. Há, portanto, a necessidade de ir além das discussões específicas 
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do setor saúde, buscando, para esse novo debate, outros atores/instituições como 

educação, meio ambiente, infraestrutura, habitação, segurança, esportes e outros, 

exercitando, assim, a prática da intersetorialidade. 

 

1.2 Política Nacional de Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família 

 

O grande desafio presente no arcabouço legal do SUS é a necessidade de 

mudança no processo de organização dos serviços e o direcionamento das ações 

de saúde que assegurem a efetivação dos princípios e diretrizes como integralidade, 

universalidade do acesso, resolutividade, equidade e participação social. Diante 

desse contexto, o Ministério da Saúde institui, em 1998, a Portaria 3.925, a qual 

aprova o manual de organização da atenção básica para o sistema único de saúde 

(BRASIL, 1999).  

Nesse período, o Ministério da Saúde priorizou as ações da atenção básica 

por entender que poderiam tornar o sistema de saúde mais eficiente, consolidando 

vínculo entre os serviços e a população, bem como contribuindo para 

universalização do acesso e garantia da integralidade da assistência. Ainda nesse 

manual, define que para organização e desenvolvimento da atenção básica devem 

ser implantadas estratégias que reorientem o modelo de atenção à saúde, 

adequadas às realidades locais e municipais. Dentre as estratégias, considera que a 

Saúde da Família tem potencial para contribuir na construção de um modelo de 

saúde mais resolutivo e humanizado (Brasil, 1999).  

A primeira portaria publicada que definiu as normas e diretrizes do programa 

de saúde da família foi a 1.886, de 1997, na qual, além da descrição das 

responsabilidades de cada ente federado (Ministério da Saúde, Estado e 

Municípios), foram definidas as diretrizes operacionais do programa. Enumera os 

aspectos que caracterizam a reorganização das práticas de trabalho nas unidades 

de saúde da família, a saber: caráter substitutivo das práticas tradicionais das 

unidades básicas de saúde, complementaridade e hierarquização; adscrição da 

população; programação e planejamento descentralizados; integralidade da 

assistência; abordagem multiprofissional; estimulo à ação intersetorial; estímulo à 

participação e controle social; educação permanente dos profissionais das equipes 

de saúde da família; e adoção de instrumentos permanentes de acompanhamento e 

avaliação (BRASIL, 1997a). 
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O Programa de Saúde da Família (PSF) define estratégias para a mudança 

do modelo de assistência centrado no médico, na atenção curativa e nos hospitais e, 

para tanto, traz propostas que buscam a efetivação dos princípios e diretrizes do 

SUS. Apresenta um modelo assistencial, tendo, como base, a assistência centrada 

no usuário/família de forma abrangente.  

O Ministério da Saúde menciona que, apesar de ser rotulado como 

programa, o PSF “[...] caracteriza-se como uma estratégia que possibilita a 

integração e promove a organização das atividades em um território definido, com 

propósito de propiciar o enfrentamento e resolução dos problemas identificados” 

(BRASIL, 1997b, p.8). 

Franco e Merhy (1999) referem que a atenção centrada na família, entendida 

e percebida com base em seu ambiente físico e social, possibilita às equipes da 

família uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e da necessidade de 

intervenções que vão além de práticas curativas. 

Para Mercadante (2002), o PSF é estratégico, pois propõe a substituição do 

antigo modelo, predominantemente assistencial, por um outro, que apresenta um 

conjunto de ações preventivas, terapêuticas e de promoção de uma vida mais 

saudável e menos dependente do hospital como foco central dos serviços públicos 

de saúde. 

Ao discutirem sobre o novo modelo de assistência, Rosa e Labate (2005) 

corroboram com os demais autores no sentido de que o PSF se apresenta como 

uma nova maneira de trabalhar a saúde, tendo, como propostas, a substituição do 

modelo centrado no médico e no hospital pelo modelo centrado no usuário (família) 

e na equipe, e a transformação da atuação focada no curativo, passando a atuar a 

integralidade da assistência. 

Alguns autores mencionam que o desenvolvimento das ações do PSF é 

bastante complexo e questionam se realmente contribuirá para mudança do modelo 

de assistência à saúde proposto na CF. Verificamos essa questão no estudo 

realizado por Aguiar, o qual, ao descrever a experiência de implantação do PSF de 

três municípios, apresenta o seguinte entendimento realizado  pelos implantadores 

dessas experiências a respeito da Saúde da Família:  

 

[...] a “Saúde da Família” é uma estratégia de qualificação da 

atenção primária, mas não se constitui, por si mesma, como 
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substitutiva das modalidades de oferta de serviços existentes, porque 
não interfere nos níveis de maior complexidade nem na rede privada. 
Em relação, portanto, ao projeto do SUS como dimensão institucional 
da Reforma Sanitária, a “Saúde da Família” teria um caráter pontual 
em termos das possibilidades de articular ações de saúde com tal 
amplitude, sendo apontadas como principais limitações a viabilização 
e organização de sistemas de referência e contra-referência e o 
financiamento para o Sistema como um todo. (1998, p.101, grifos do 
autor). 

 

Merhy (2001) questiona se realmente o PSF é “[...] uma efetiva alternativa 

para responder aos distintos processos que vêm atuando na reestruturação 

produtiva do setor saúde” (p.147). Ao longo do debate, esse autor afirma que “o PSF 

pode ser um bom instrumento para a ação em redes de serviços locais, mas é uma 

modalidade tecnológica de produção de atos de saúde insuficiente para dar conta do 

que sempre imaginamos como nossos objetos de ação, na saúde” (p.148). 

Também é evidenciado na fala de Rosa e Labate (2005 apud 

VASCONCELOS, 1998) que a Saúde da Família, para desenvolver-se de forma 

plena, deve ser entendida não apenas como um programa restrito a procedimentos 

organizacionais e financeiros, mas enquanto projeto concreto, com o objetivo de 

formular políticas que promovam os movimentos de rever e dispor-se a mudar. 

Scherer também ressalta a complexidade do desenvolvimento da estratégia 

saúde da família ao afirmar que:  

 

[...] a operacionalização da estratégia de saúde da família não se 

coloca como uma tarefa simples, o que sugere a necessidade de 
compor uma equipe com capacidade de articular as diversas políticas 
sociais e recursos, de maneira a contribuir para a identificação das 
causalidades e da multiplicidade de fatores que incidem na qualidade 
de vida da população, bem como em relação à democratização do 
acesso e universalização dos serviços de saúde (2005, p. 59). 

 

Desde a instituição do PSF, posteriormente denominado Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), foram vivenciadas várias experiências para organizar os 

serviços de saúde e os processos de trabalho. Assim, surge a necessidade 

constante de adequação das regulamentações que disponham sobre as orientações 

de efetivação das políticas de saúde. 

Nesse sentido, em 2006, o Ministério da Saúde publicou a portaria 648, 

aprovando a Política Nacional de Atenção Básica e estabelecendo a revisão de 

diretrizes e normas para organização da Atenção Básica para Programa Saúde da 
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Família (PSF) e Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS) (BRASIL, 

2007c).  Diante da necessidade de reavaliação e reformulação das normativas que 

regulamentam o processo de organização do sistema de saúde, foi publicada, em 

2011, a nova Política Nacional de Atenção Básica, por meio da Portaria nº 2.488, 

cujo anexo apresenta as disposições, princípios e diretrizes gerais da atenção 

básica, definindo-a como:  

 

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, redução de danos e a manutenção da saúde com o 
objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na 
situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades. [...] considera o sujeito 

em sua singularidade e inserção sócio-cultural, buscando produzir a 
atenção integral (BRASIL, 2012a, p. 19-20).  

 

Ainda nessa portaria são apresentados os fundamentos e diretrizes da 

atenção básica: possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de 

qualidade e resolutivos; adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a 

continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado; coordenar a 

integralidade em seus vários aspectos, trabalhando de forma multiprofissional, 

interdisciplinar e em equipe; e estimular a participação dos usuários. Dispõe ainda 

que a Política Nacional de Atenção Básica tem a Saúde da Família como sua 

estratégia prioritária para expansão, consolidação e qualificação da atenção básica à 

saúde (BRASIL, 2012a). 

Para implantação da estratégia saúde da família, é necessário preencher 

alguns requisitos, dentre eles: existência de equipe multiprofissional, composta por 

médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico em enfermagem e agentes comunitários de 

saúde (ACS), podendo ser acrescidos a essa equipe os profissionais de saúde bucal 

(cirurgião-dentista e auxiliar ou técnico de saúde bucal); o número de ACS deve ser 

suficiente para atender 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 

pessoas por ACS e 12 ACS por equipe; cada equipe deve ser responsável por, no 

máximo, 4.000 pessoas. (BRASIL, 2012a) 

Vale ressaltar que, no ano de 1997, o Ministério da Saúde já reconhecia o 

PSF “[...] como uma prática que requer alta complexidade tecnológica nos campos 
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do conhecimento e do desenvolvimento de habilidades e de mudanças de atitudes” 

(BRASIL, 1997b, p.9). 

Franco e Merhy, em 1999, discutiram que a implantação do PSF por si só 

não significava que o modelo assistencial estaria sendo modificado. Afirmaram ainda 

que o PSF deveria modificar os processos de trabalho, reciclar a forma de produzir o 

cuidado em saúde e que tudo isso estava relacionado aos diversos modos de agir 

dos profissionais em relação a si próprios e com os usuários. 

A forma como a população e os profissionais de saúde compreendem o 

sistema de saúde, o conceito de saúde, os processos de produção e trabalho em 

saúde é influenciada pelo contexto histórico que vivenciam, bem como pelo processo 

de formação. Assim, não basta ter diretrizes operacionais que norteiam o processo 

de mudança, é preciso mudar as atitudes dos profissionais e da população.  

“O fato é que, durante anos, os serviços, os profissionais de saúde e 

também a população apreenderam uma prática em saúde que não buscava o olhar 

integral”. Com todas as mudanças ocorridas com a reforma sanitária e instituição do 

SUS está sendo necessário “incorporar e construir uma nova concepção de saúde 

que compreenda o indivíduo no contexto de uma coletividade e dos problemas que 

dela emanam. Esse desafio remete à questão da formação profissional e de novas 

práticas sociais”. (BAPTISTA, 2007, p.58). 

 

1.3 Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

 

A reforma sanitária brasileira e, consequentemente, a instituição do SUS 

trouxeram grandes desafios para o país. Além da reorganização dos serviços de 

saúde pautada nas diretrizes do SUS, outro grande desafio é a formação dos 

profissionais que atuarão nesses serviços. Para Cordeiro, “entender a Reforma 

Sanitária como algo global, e não apenas como a simples reestruturação de serviços 

de saúde, apresenta como um grande desafio esse campo de recursos humanos ou 

de pessoal de saúde” (1997, p.57). 

Os processos de mudanças vivenciados ao longo dos anos no campo da 

organização dos serviços de saúde, bem como o avanço do conhecimento, da 

tecnologia e transformação nos aspectos demográficos e epidemiológicos, têm 

gerado a necessidade de formar profissionais críticos e reflexivos, com habilidades e 
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conhecimentos para atuar no sistema de saúde, inserindo novos conceitos como 

trabalho multi, trans e interdisciplinar, a integralidade da atenção, a 

indissociabilidade da atenção e da gestão, a intersetorialidade e o controle social 

(BRASIL, 2007b). 

Outros autores também ressaltam que as mudanças na organização dos 

serviços de saúde geram necessidades de transformações na formação profissional, 

o que pode ser verificado na seguinte fala: 

 

[...] o PSF não é somente um novo modelo de atenção primária, é 
um novo gerenciamento da atenção em saúde, mais racional, 
equânime e resolutivo, com consequências em outros níveis: obriga 
mudanças radicais no sistema educacional dos profissionais da 
saúde a médio prazo e longo prazo e desafia o mercado de trabalho 
desses profissionais a curto prazo (SOUZA; GÓES; GRISI, 2011, 
p.124) 

 

Esse desafio do processo de formação dos profissionais da saúde também é 

responsabilidade do SUS, conforme previsto na Constituição Federal, em seu art. 

200, e reafirmado na Lei 8.080, em seu art.6º, inciso III, o qual estabelece competer 

ao sistema único de saúde ordenar o processo de formação de recursos humanos 

na área da saúde (BRASIL, 2006). 

Por muito tempo, e ainda nos dias atuais, encontramos processo de 

formação dos profissionais da saúde focado nos quesitos referente às doenças: 

sinais e sintomas, exames, diagnósticos e tratamentos. Segundo o Ministério da 

Saúde (2003), a formação tradicional desenvolve um estudo fragmentado dos 

problemas de saúde devido à sua organização disciplinar e segundo especialidades. 

Forma profissionais que dominam os diversos tipos de tecnologia, mas que não 

conseguem lidar com questões complexas como dificuldade para  adesão ao 

tratamento,  autonomia no cuidado,  educação em saúde,  sofrimento da dor,  

enfrentamento das perdas e da morte,  direito das pessoas à saúde e à informação 

ou  necessidade de ampliar sua autonomia, a subjetividade e a diversidade moral, 

social e cultural das pessoas. 

Percebe-se a necessidade de entender o indivíduo em seu contexto social, 

cultural, político e econômico, considerando todas as suas relações e fatores 

determinantes do seu processo de adoecimento, que não se restringe apenas à 
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doença física. Também avaliar o indivíduo sob a perspectiva da integralidade, 

garantindo acesso aos serviços, sendo resolutivo, buscando o olhar ampliado e a 

parceria com diversos atores, ou seja, a interdisciplinaridade e a intersetorialidade e, 

ainda, proporcionar a participação dos indivíduos nas discussões e tomadas de 

decisão. O objetivo principal passa a ser o desenvolvimento de ações que visem à 

promoção da saúde para, assim, reduzir o processo de adoecimento e fortalecer o 

bem-estar e a qualidade de vida da população. 

Diante desse novo contexto, verifica-se que muitos profissionais de saúde 

ainda não estão aptos a desenvolver suas habilidades e atribuições visando à 

garantia da efetividade dos princípios e diretrizes do SUS. Ainda se tem enraizado 

no nosso processo de formação o modelo biomédico, hospitalocêntrico, 

fragmentado, voltado para aspectos da doença, com foco nas questões biológicas.  

Por isso, o Ministério da Saúde, criou, em 2003, a Secretaria de Gestão do 

Trabalho e Educação na Saúde (SGETES) e, a ela integrada, temos o Departamento 

de Gestão da Educação na Saúde (DEGES), responsável pela proposição e 

formulação das políticas relativas à formação, ao desenvolvimento profissional e à 

educação permanente dos trabalhadores de saúde em todos os níveis de 

escolaridade; à capacitação de profissionais de outras áreas em saúde, dos 

movimentos sociais e da população, de modo a favorecer a articulação intersetorial, 

incentivar a participação e o controle social no setor saúde; à interação com a escola 

básica no tocante aos conhecimentos sobre saúde para formação da consciência 

sanitária. (BRASIL, 2004).  

Para nortear as propostas a serem desenvolvidas pela DEGES, foi instituída, 

em 2004, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia 

do Sistema Único de Saúde para formação e desenvolvimento de trabalhadores 

para o setor, por meio da Portaria MS/GM 198. Entende educação permanente como 

aprendizagem no trabalho, em que o aprender e o ensinar incorporam-se ao 

cotidiano das organizações e ao trabalho. Propõe ainda que os processos de 

capacitação dos trabalhadores da saúde adotem, como referência, as necessidades 

de saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e do controle social em 

saúde; tenham como objetivo a transformação das práticas profissionais e da própria 

organização do trabalho; e sejam estruturados com base na problematização do 

processo de trabalho. (BRASIL, 2004) 



34 

 

  

Atuar no processo de mudança da formação profissional não é algo simples, 

pois envolve a mudança e a reformulação da forma de entender e fazer saúde, além 

da participação de diversos atores (gestores, instituições de ensino, profissionais de 

saúde, comunidade). 

 

[...] a formação e a gestão do trabalho em saúde não podem ser 
consideradas questões simplesmente técnicas, já que envolvem 
mudança nas relações, nos processos, nos atos de saúde e, 
principalmente, nas pessoas. São questões tecnopolíticas e implicam 
a articulação de ações para dentro e para fora das instituições de 
saúde, na perspectiva de ampliação da qualidade da gestão, do 
aperfeiçoamento da atenção integral, do domínio do conceito 
ampliado de saúde e do fortalecimento do controle social no sistema. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003, p. 6; CECIM; FEUERWERKER, 
2004, p. 50) 

 

Verifica-se também que, a partir da Portaria MS/GM 198/2004, abre-se 

financiamento para projetos que focalizem o processo de formação dos recursos 

humanos da saúde que atendam às diretrizes da Política Nacional de Educação 

Permanente. Diversos foram os programas que surgiram para nortear os processos 

de formação e organização dos serviços de saúde dentro das seguintes linhas: 

desenvolvimento de ferramentas e metodologias para educação permanente em 

saúde; educação e desenvolvimento dos profissionais de saúde para a clínica 

ampliada, seja na atenção básica, nos ambulatórios de especialidades ou nos 

hospitais de ensino, com ênfase em saúde da família; educação e desenvolvimento 

da gestão e do controle social no sistema único de saúde; e incentivo à 

implementação das diretrizes curriculares nacionais no ensino de graduação das 

profissões da saúde. (BRASIL, 2004) 

Em 2007, foi publicada a portaria MS/GM nº 1.996, a qual dispõe sobre 

novas diretrizes para implementação da Política Nacional de Educação Permanente. 

Considera que “a educação permanente se baseia na aprendizagem significativa e 

na possibilidade de transformar as práticas profissionais” e a própria organização do 

trabalho sendo desenvolvida “[...] a partir dos problemas enfrentados na realidade e 

levando em consideração os conhecimentos e as experiências que as pessoas 

possuem” (BRASIL, 2009a, p. 20).  
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1.4 Programa de Residência Multiprofissional em Saúde 

 

Diante da necessidade de formar profissionais com habilidades, 

conhecimentos e atitudes que gerem o processo de mudança do modelo 

hegemônico da assistência à saúde focado na doença, fragmentado, 

hospitalocêntrico, para o modelo da atenção integral, desenvolvido na perspectiva 

da inter e transdisciplinaridade, e que considere a necessidade de saúde 

apresentada pela população, trazendo a mesma para as discussões e para a co-

responsabilização do seu cuidado, entendemos ser necessário e urgente o 

desenvolvimento das estratégias que têm, no seu projeto pedagógico, a educação 

permanente. Assim, amplia-se a relação entre o ensino e os serviços num propósito 

comum, que é a formação profissional e a organização dos serviços que, de fato, 

efetivem os princípios e as diretrizes do SUS.  

Nessa perspectiva, o curso de Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) 

é uma das estratégias utilizadas para fomentar o processo de aprendizado em 

serviço, baseada na realidade socioeconômica e sanitária da população, buscando a 

mudança no processo de organização do sistema e das práticas de fazer saúde, 

visando à consolidação das propostas do SUS. Esse processo viabiliza a integração 

ensino-serviço vivenciada por diversos atores como residentes (alunos), preceptores 

(profissionais da instituição de ensino), tutores (profissionais de saúde de nível 

superior dos serviços de saúde), demais profissionais do serviço (agentes 

comunitários de saúde, técnicos em enfermagem, técnicos e auxiliares em saúde 

bucal) e comunidade local.  

Para Michell et al, os programas de residência constituem uma potente 

ferramenta para a definição de padrão e qualidade para a prática assistencial em 

razão de sua característica de integração entre o saber da academia e o saber do 

serviço. Dizem ainda que “[...] a atuação de tutores e preceptores, aliada ao 

interesse e curiosidade natural dos jovens aprendizes, promove o questionamento e 

discussão constante das decisões e condutas clinicas mais adequadas, com base 

em evidência científica.” (2011, p. 279). 

Reforçam o entendimento dessa discussão com a fala de Oliveira e 

Guareschi, os quais, além de debaterem a temática, vivenciam os programas de 

residência multiprofissional em saúde 
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A educação em serviço apresenta-se como importante estratégia das 
RMS, pois coloca aos trabalhadores o exercício contínuo de análise 
do sentido das práticas nos locais de produção, o que propicia o 
estabelecimento de ações questionadoras na ressignificação para 
aprendizagem. O desafio colocado é a quebra da reprodução social 
de práticas hegemônicas, flexibilizando os procedimentos instituídos 
e deixando de lado a necessidade de construção de uma verdade 
absoluta. (2010, p. 100) 

 

Oficialmente, o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde foi 

instituído 2005 pela Lei 11.129, que define a Residência em Área Profissional da 

Saúde como modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, voltado para 

educação em serviço e destinado às categorias profissionais que integram a área de 

saúde, exceto a médica. Dispõe ainda que a residência é um programa de 

cooperação intersetorial para favorecer a inserção qualificada dos jovens 

profissionais da saúde no mercado de trabalho, particularmente em áreas prioritárias 

do Sistema Único de Saúde. (BRASIL, 2005a) 

Além de instituir o programa de residência, a Lei 11.129 cria a Comissão 

Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), que funciona e é 

organizada conjuntamente entre Ministério da Saúde e Ministério da Educação. 

Assim, o governo passa a conceder bolsas para fomentar a relação educação para o 

trabalho, tendo em vista que o curso de residência deverá ser realizado com carga 

horária de 60 horas/semanais, sob regime de dedicação exclusiva (BRASIL, 2005a). 

A residência é uma especialização que alia carga horária teórica a práxis do 

cotidiano do trabalho, uma aprendizagem vinculada ao processo de trabalho, sendo 

necessário pensar na integralidade, interdisciplinaridade, mudanças nas relações 

entre o profissional de saúde e as pessoas demandantes das comunidades. É 

possível realizá-la somente vivendo, fazendo, sentindo. (DA ROS et al, 2011, p. 305-

306). 

Para o desenvolvimento da RMS, será necessária, além dos residentes, a 

figura do preceptor e do tutor, conforme dispõe a Portaria MS/GM 1.111 de 2005, 

que fixa as normas para implementação e execução do Programa de Bolsas para 

Educação pelo Trabalho. Essa portaria estabelece que o preceptor desempenhe a 

função de supervisão docente-assistencial por área específica de atuação ou de 

especialidade profissional e exerça atividade de organização do processo de 

aprendizagem especializado e de orientação técnica aos profissionais ou 

estudantes; o tutor deve exercer a função de supervisão docente-assistencial, no 
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campo de aprendizagens profissionais da área da saúde, e desempenhar papel de 

orientador de referência para os profissionais ou estudantes, devendo pertencer à 

equipe local de assistência e estar diariamente presente nos espaços onde se 

desenvolvem as aprendizagens em serviço. (BRASIL, 2005b) 

A Resolução nº 02, de 13 de abril de 2012, dispõe sobre as diretrizes gerais 

para os Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional de Saúde 

e altera a definição da função do tutor e preceptor contida na portaria MS/GM nº 

1.111, de 2005, ficando estabelecido da seguinte forma:  

 

Art. 11 A função de tutor caracteriza-se por atividade de orientação 
acadêmica de preceptores e residentes, estruturada 
preferencialmente nas modalidades de tutoria de núcleo e tutoria de 
campo, exercida por profissional com formação mínima de mestre e 
experiência profissional de, no mínimo, 03 (três) anos. 
§1 A tutoria de núcleo corresponde à atividade de orientação 
acadêmica voltada à discussão das atividades teóricas, teórico-
práticas e práticas do núcleo específico profissional, desenvolvidas 
pelos preceptores e residentes. 
§2 A tutoria de campo corresponde à atividade de orientação 
acadêmica voltada à discussão das atividades teóricas, teórico-
práticas e práticas desenvolvidas pelos preceptores e residentes, no 
âmbito do campo de conhecimento, integrando os núcleos de 
saberes e práticas das diferentes profissões que compõem a área de 
concentração do programa. 

[...] 
Art.13 A função de preceptor caracteriza-se por supervisão direta das 
atividades práticas realizadas pelos residentes nos serviços de saúde 
onde se desenvolve o programa, exercida por profissional vinculado 
à instituição formadora ou executora, com formação mínima de 
especialista. (BRASIL, 2012b, p.25). 

 

Além de proporcionar a formação para os profissionais de saúde que ainda 

serão inseridos no mercado de trabalho, baseada nas necessidades de saúde 

atualmente exigidas pelo sistema de saúde, entende-se ser também objetivo do 

curso de residência fomentar a aprendizagem em serviço para os profissionais de 

saúde dos serviços onde os residentes são inseridos, objetivando o processo de 

mudança nessas unidades, sobretudo para o tutor, o qual é responsável por fazer a 

ponte entre o pessoal do serviço e a instituição de ensino.  

Ainda sobre a organização dos programas de residência multiprofissional em 

saúde e a residência em área profissional da saúde, a portaria interministerial 1.077, 

de 12 de novembro de 2009, define que devem ser orientados pelos princípios e 
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diretrizes do SUS, considerando as necessidades e realidades locais e regionais e 

contemplando eixos norteadores como: 

 

I - cenários de educação em serviço representativos da realidade 
sócio-epidemiológica do País; 
II - concepção ampliada de saúde que respeite a diversidade, 
considere o sujeito enquanto ator social responsável por seu 
processo de vida, inserido num ambiente social, político e cultural; 
III - política nacional de gestão da educação na saúde para o SUS; 
IV - abordagem pedagógica que considere os atores envolvidos 
como sujeitos do processo de ensino-aprendizagem-trabalho e 
protagonistas sociais; 
V - estratégias pedagógicas capazes de utilizar e promover cenários 
de aprendizagem configurados em itinerário de linhas de cuidado, de 
modo a garantir a formação integral e interdisciplinar; 
VI - integração ensino-serviço-comunidade, por intermédio de 
parcerias dos programas com os gestores, trabalhadores e usuários; 
VII - integração de saberes e práticas que permitam construir 
competências compartilhadas para a consolidação da educação 
permanente, tendo em vista a necessidade de mudanças nos 
processos de formação, de trabalho e de gestão na saúde; 
VIII - integração dos Programas de Residência Multiprofissional e em 
Área Profissional da Saúde com a educação profissional, a 
graduação e a pós-graduação na área da saúde; 
IX - articulação da Residência Multiprofissional e em Área 
Profissional da Saúde com a Residência Médica; 
X - descentralização e regionalização, contemplando as 
necessidades locais, regionais e nacionais de saúde; 
XI - estabelecimento de sistema de avaliação formativa, com a 
participação dos diferentes atores envolvidos, visando o 
desenvolvimento de atitude crítica e reflexiva do profissional, com 
vistas à sua contribuição ao aperfeiçoamento do SUS; 
XII - integralidade que contemple todos os níveis da Atenção à 
Saúde e a Gestão do Sistema. (BRASIL, 2009b, p.7) 

 

O processo de formação dos profissionais da saúde focado nos ideais do 

SUS é bastante recente; porém, apesar da instituição do SUS já ter ocorrido desde 

1988 e ao longo dos anos terem sido várias as normativas e estratégias propostas 

para fomentar a implantação e implementação desse sistema, ainda temos diversos  

profissionais inseridos no serviço, principalmente nas ESF, que não compreendem 

essa nova proposta.  

Assim, não é fácil efetivar o processo de formação pelo ensino em serviço 

focado no modelo de vigilância em saúde, tendo profissionais do serviço ainda 

atuando segundo o processo de trabalho pautado no modelo hegemônico. Isso fica 

evidente na proposta da RMS, pois a mesma apresenta 80% da carga horária 

desenvolvida no serviço. Martins et al, discutindo sobre a RMS, afirmam que: 
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A partir do momento em que a Residência, com seus impasses, 
conflitos e conquistas, faz-se presente em um cotidiano de 
complexas relações no âmbito da atenção à saúde, ela provoca um 
“certo desconforto” naqueles sujeitos-protagonistas de uma 
experiência (ainda) inovadora. Portanto, é possível observar as 
dificuldades de muitos profissionais que não se percebem enquanto 
parte de uma equipe multiprofissional ou que não conseguem, por 
diferentes motivos, desenvolver suas ações a partir da necessária 
integração entre ensino, pesquisa e atenção (2010, p.89).  

 

A RMS deve desenvolver estratégias que possibilitem que os atores 

envolvidos no processo de formação sejam mais críticos e reflexivos, com 

habilidades e conhecimento para atuar de acordo com a proposta do SUS, focando 

a discussão e vivência do trabalho multiprofissional, interdisciplinar, a integralidade 

da atenção, a indisssociabilidade da atenção e da gestão, a intersetorialidade, a 

resolutividade e o controle social. Entende-se que tanto os residentes quanto os 

profissionais dos serviços vivenciam o processo de aprendizagem em serviço.  

Nesse sentido, Martins (2010) assinala que a residência traz um movimento 

que conduz todos os envolvidos nessa proposta a repensar o seu próprio fazer 

nesse espaço de formação/reflexão e, assim, transformar o modelo e modos de 

operar em saúde. 

 

1.5 Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Tocantins 

 

O I Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e 

Comunidade (RMSFC) do Tocantins foi elaborado pela Secretaria Estadual de 

Saúde (SESAU), por intermédio da Diretoria de Gestão e Educação na Saúde 

(DGES), a partir de discussões e articulações interinstitucionais realizadas com os 

seguintes parceiros: Ministério da Saúde (MS); Centros de Ciências da Saúde, 

Socioeconômico e de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de 

Santa Catarina; Fundação de Medicina Tropical (FMT) do Tocantins; Universidade 

Federal do Tocantins (UFT); conselhos estaduais de categorias profissionais; 

Secretaria Municipal de Saúde de Palmas (SEMUS) e áreas técnicas da SESAU. 

O projeto do curso foi apresentado pela SESAU ao MS, que o aprovou como 

convênio, liberando recurso financeiro para sua execução. Esse curso foi 

desenvolvido entre novembro de 2009 a janeiro de 2012 e teve como objetivo formar 

profissionais especialistas (modalidade residência) em saúde da família e 
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comunidade, por meio de metodologias ativas de aprendizagem, com base nas 

vivências de serviço, para o desempenho de ações de cuidado no âmbito do SUS, 

tendo, por princípio, o modelo assistencial proposto pela Estratégia de Saúde da 

Família e pela Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no Sistema 

Único de Saúde (PNH) – HumanizaSUS. 

O programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e 

Comunidade foi criado por meio da Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (Consepe), n°. 25/2009, da UFT, na forma de especialização lato sensu. 

Para desenvolvimento do curso, foi firmado um termo de cooperação técnica com a 

UFT, que foi responsável pela coordenação pedagógica e certificação do curso, a 

SEMUS de Palmas, que disponibilizou o espaço físico (unidades de saúde) para 

desenvolvimento das atividades práticas, e a SESAU, responsável pela coordenação 

administrativa do curso e gestão do recurso do convênio (pagamento das bolsas).  

A escolha da cidade de Palmas para o desenvolvimento das experiências de 

aprendizado em serviço do curso RMSFC foi estratégica, pois a mesma, além de ser 

a capital do Tocantins, está localizada geograficamente na região central do estado 

e possui a maior concentração de instituições de ensino e capacidade docente. 

(FREITAS, ARAÚJO e BARBOSA, 2006) 

O desenvolvimento do curso e a construção do conhecimento foram 

possíveis por meio das atividades teóricas e práticas. As primeiras foram 

desenvolvidas nos encontros disciplinares e/ou interdisciplinares de produção 

coletiva de conhecimento, no formato de oficinas, seminários, laboratórios, 

apresentação de temas pelos preceptores e/ou residentes, seminário com 

participação de convidados; e por meio da participação ou desenvolvimento de 

eventos científicos (congressos, simpósios, amostras, entre outros), produção e 

publicação de artigos e outras formas de trabalhos científicos. A segunda foi 

desenvolvida com base na vivência em serviço (educação em serviço), em 

diferentes pontos da atenção (atenção primária, atenção secundária e gestão). 

A RMSFC do Tocantins previa, em seu projeto, a formação de vinte e quatro 

residentes, nas seguintes áreas de formação: Enfermagem, Odontologia, Serviço 

Social e Psicologia. Definiu-se o quantitativo de seis profissionais por categoria, 

porém, durante o processo de seleção, não houve número suficiente de candidatos 

aprovados para completar o previsto na categoria de odontologia, sendo necessário, 
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portanto, remanejar as vagas. Para completar as vagas não preenchidas, foi 

considerada a classificação geral dos candidatos, ficando, então, a distribuição da 

seguinte forma: 9 psicólogos, 7 enfermeiros, 6 assistentes sociais e 2 cirurgiões- 

dentistas. 

Para o desenvolvimento das atividades práticas e corroborando com a 

proposta do MS de desenvolver programas com a participação de equipes 

multiprofissionais, que proporcionem uma atenção integral aos indivíduos/população, 

os residentes foram organizados em grupos de três, sendo cada um de uma 

categoria profissional, garantindo, assim, um grupo multiprofissional. Chegou-se, 

portanto, a um total de oito grupos, desenvolvendo as atividades nas unidades de 

saúde, conforme previsto no programa pedagógico do curso. 

A escolha das unidades onde foram desenvolvidas as atividades práticas 

ocorreu segundo critério de identificação das unidades e processo de seleção dos 

tutores. Para as unidades de saúde da família (USF), inicialmente foram 

identificadas pela SEMUS algumas que apresentavam equipe de saúde da família 

completa (médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, agente comunitário de 

saúde) e equipe de saúde bucal (cirurgião-dentista e técnico ou auxiliar em saúde 

bucal) e possuíam estrutura física que permitisse a permanência dos residentes 

durante um ano de atividades diárias. Após a escolha das unidades, foi realizada a 

apresentação do programa de residência para os profissionais de saúde de cada 

uma delas. Considerando que, para o desenvolvimento das atividades na unidade, 

seria de fundamental importância a participação de todos os profissionais, foi 

solicitado que as unidades manifestassem interesse em receber o grupo de 

residentes. Após a adesão, foi realizado um processo de seleção para escolha do 

tutor. 

Na seleção dos tutores, foram escolhidos seis enfermeiros e dois cirurgiões- 

dentistas. Não houve tutor psicólogo e assistente social, pois as unidades de saúde 

não possuíam esses profissionais em seu quadro de servidores. Vale lembrar que o 

município de Palmas não possui Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

implantado. 

Na configuração final das USF que receberam residentes, foi feita a 

distribuição da seguinte forma, considerando sua localização: 3 unidades de saúde 

da região norte da cidade, 1 da região central, 3 da região sul e 1 no distrito que se 

localiza a, aproximadamente, 30 km da região central.  
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Vale ressaltar que, entre as unidades selecionadas, havia algumas que 

apresentavam mais de uma equipe de ESF ou também equipe do programa de 

agentes comunitários de saúde (PACS). Nesse contexto, ficou definido que as 

atividades desenvolvidas pelos residentes envolveriam a participação de todos os 

profissionais de saúde da unidade (médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, 

agentes comunitários, cirurgião-dentista, técnico ou auxiliar em saúde bucal, 

recepcionista, auxiliar de serviços gerais, gerente da unidade, técnicos 

administrativos), que estivessem abertos à participação. Definiu-se também que 

nenhuma atividade deveria ser executada sem a adesão dos profissionais do serviço 

e que a equipe de saúde da família ou saúde bucal que tivesse o profissional 

selecionado como tutor seria a equipe de referência para os residentes, sendo, 

então, prioritariamente as atividades desenvolvidas com essa equipe.  

Para escolha das unidades de atenção especializada, foram identificadas 

aquelas que apresentavam equipes multiprofissionais e possuíam estrutura física 

que permitisse a permanência dos residentes durante o período das atividades 

práticas. As unidades selecionadas foram: Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), 

Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), centro sexual e reprodutivo, centro de 

atendimento às DST e HIV/AIDS e policlínicas. Também foi realizado processo 

seletivo, porém, só houve inscrição de profissionais das unidades de UPA e CAPS. 

A configuração após o processo seletivo dos tutores foi: duas unidades de UPA, 

sendo uma na região norte e outra na sul, e duas unidades de CAPS, sendo uma 

CAPS AD e outra CAPS II. Dos oito grupos de residentes, foram distribuídos dois 

grupos em cada unidade. 

Na gestão, foram identificadas as diretorias que compõem o organograma 

da SEMUS e, dessas, quais seriam relevantes ao processo de formação dos 

residentes. Foram identificadas as seguintes diretorias: diretoria de atenção à saúde 

(dois grupos), diretoria de regulação, avaliação e monitoramento (um grupo), 

diretoria de vigilância em saúde (dois grupos), diretoria de administração do trabalho 

e educação na saúde (dois grupos) e assessoria de planejamento (um grupo). Os 

residentes também participaram de uma vivência na Secretaria Estadual de Saúde 

para conhecer a dinâmica e processo de trabalho nas seguintes áreas: diretoria de 

atenção primária, diretoria de atenção especializada, diretoria de controle, 

regulação, avaliação e auditoria, diretoria de vigilância sanitária, diretoria das 

doenças transmissíveis e não transmissíveis, coordenação saúde do trabalhador, 
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coordenação de imunização, diretoria do laboratório central, diretoria da hemorrede, 

diretoria de gestão e educação em saúde, gerência de humanização e diretoria de 

gestão estratégica e descentralização da saúde. 

O programa pedagógico do curso apresentava as disciplinas agrupadas em 

três grandes eixos temáticos: Estado, saúde e sociedade; Saúde e o processo de 

viver humano individual, social e coletivo; e Construção do conhecimento e do 

processo de trabalho em saúde. A organização curricular foi articulada segundo 

temas centrais que agrupam componentes disciplinares similares filosoficamente e 

no que diz respeito às linhas de ação na tentativa de evitar a fragmentação ou a 

superposição entre os diversos assuntos pertinentes ao universo da saúde da 

família e comunidade. (UFT, 2009)  

O primeiro ano do curso iniciou suas atividades com módulo teórico, 

composto por quatro disciplinas: Processo de Construção do SUS; As Múltiplas 

Relações Profissionais e suas Implicações Éticas; Introdutório em Saúde da Família; 

e Práticas Educativas. Após esse módulo teórico, os residentes foram inseridos no 

campo prático nas unidades de saúde da família, onde foram desenvolvidas as 

disciplinas: Práticas em Saúde da Família I e II; Ações Educativas e Prática em 

Clínica Ampliada e Compartilhada. Paralelamente às atividades práticas, 

semanalmente eram desenvolvidas algumas teóricas das disciplinas: Tutorial em 

Saúde da Família I e II e Clínica da Família I e II. Toda essa programação foi 

realizada no primeiro ano do curso. 

No segundo ano, o curso também iniciou com módulo teórico, sendo 

discutidas as temáticas das seguintes disciplinas: Metodologia da Pesquisa e 

Epidemiologia e Sistemas de Informação e Tutorial em Gestão I. Ao término desse 

módulo, iniciou-se a vivência prática da disciplina Ações Ambulatoriais, realizada nas 

unidades UPA norte e sul e nas unidades de atenção especializada CAPS AD e II. 

Ao fim dessa vivência, os residentes realizaram outra, na Secretaria Estadual de 

Saúde, para conhecer o processo de trabalho das diversas áreas técnicas e, 

posteriormente, foram inseridos na Secretaria Municipal de Saúde para desenvolver 

as atividades da disciplina Prática de Gestão I. Concomitante a essas disciplinas, foi 

realizada também a disciplina Estudo Dirigido em Políticas de Comunidades Negras 

e Indígenas, a qual foi incluída no programa em virtude da realidade do Tocantins, 

que apresenta várias aldeias indígenas, bem como comunidades quilombolas. 
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Também tiveram início a elaboração e o desenvolvimento do projeto de pesquisa, 

requisitos importantes para conclusão do curso. 

Ao término da Prática de Gestão I, foi desenvolvida, de forma modular, a 

disciplina Tutorial de Gestão II. Posteriormente, iniciou-se a disciplina Prática de 

Gestão II e, após, Prática de Gestão III. Assim, o curso concluiu seus dois anos de 

execução, finalizando com a defesa dos trabalhos de conclusão. 

Para o acompanhamento docente-assistencial, de acordo com o 

preconizado pela Portaria MS/GM 1.111 de 2005, havia a figura do tutor e do 

preceptor. O tutor é o profissional do serviço, escolhido mediante processo seletivo, 

que acompanha diariamente as atividades desenvolvidas pelos residentes. Além do 

tutor, cada USF recebia acompanhamento de um preceptor de área e, quando 

necessário, o preceptor de categoria fazia as orientações conforme demanda 

levantada. O grupo de preceptores tinha, na sua composição, no mínimo um 

profissional de cada área correspondente do curso (Enfermagem, Serviço Social, 

Psicologia e Odontologia Cirúrgica).  

Como instrumento de avaliação, foi utilizado o portfólio construído ao longo 

do curso pela compilação das experiências de aprendizagem vividas pelos 

residentes. As principais atividades desenvolvidas foram: registro das atividades 

realizadas no campo prático, por meio do diário de campo, resumo, fichamento e 

resenha de textos, projetos de educação em saúde, projetos terapêuticos singulares, 

projetos de intervenção, relatório das vivências e dos projetos realizados. Para fins 

de avaliação qualitativa e quantitativa, utilizaram-se instrumentos para análise dos 

trabalhos desenvolvidos, considerando o desempenho dos residentes nos quesitos 

escrita e apresentação oral, bem como a avaliação individual de cada residente, 

realizada mensalmente, considerando três dimensões: relacional (trabalhar em 

equipe, relação interpessoal, relação com a comunidade, elaborar consensos, 

postura ética, responsabilidade.), teórica (conhecimento técnico, atitudes e condutas 

embasadas teoricamente, planejamento e avaliação das ações, capacidade de 

argumentação, posicionamento crítico e reflexivo) e pessoal (assiduidade, interesse, 

iniciativa, comprometimento, respeito, postura propositiva, capacidade de 

organização, criatividade e inovação). 

Como trabalho de conclusão do curso, foi realizada uma pesquisa 

apresentada no formato de artigo científico.   
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1.6 Desvelando as inquietações 

 
Com base na vivência na condição de preceptora e também como 

coordenadora administrativa do I Curso de Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família e Comunidade (RMSFC) do Tocantins, considerando a Política Nacional de 

Educação Permanente que norteia o processo de formação dos recursos humanos 

da área da saúde e todo investimento financeiro disponibilizado para o 

desenvolvimento desse curso, sinto-me motivada a discutir a elaboração e execução 

dessa proposta, bem como a avaliar os resultados alcançados e, com base neles, 

sinalizar para novas formas de trilhar caminhos conhecidos com o intuito de 

amenizar dificuldades.  

Após essa inquietação e motivação para estudar o programa de RMSFC do 

Tocantins, trago o seguinte problema que norteará a pesquisa: o Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, enquanto 

proposta de educação permanente, fomenta o processo de mudanças na 

organização dos serviços de saúde nos modos operantes do fazer saúde?   

Essa não será uma discussão fácil, tendo em vista que talvez seja difícil 

encontrar informações que mostrem como era a organização do serviço antes da 

inserção dos residentes na unidade de saúde e também a respeito de como ela ficou 

após a saída dos mesmos. Diante dessa situação, acredito que avaliar essa questão 

com base na percepção do tutor e dos demais profissionais que compõem o serviço 

possa trazer resultados que respondam ao meu questionamento. 

A percepção, fala e significado dos atores sociais referentes à sua vivência 

enquanto indivíduos e sociedade são importantes para construção de novos 

conhecimentos. Nesse sentido, nosso objeto de estudo aborda as relações dos 

sujeitos em seu contexto local de trabalho e a construção e reconstrução de modos 

operantes de fazer saúde.  

Segundo Minayo, em suas discussões sobre a pesquisa social e em saúde:  

 

A realidade social é o próprio dinamismo da vida individual e coletiva 
com toda a riqueza de significados que transborda dela. A 
possibilidade de enumeração dos fatos, por exemplo, é uma 
qualidade do indivíduo e da sociedade que contêm, em si, elementos 
de homogeneidade e regularidades. Essa mesma realidade é mais 
rica que qualquer teoria, que qualquer pensamento e qualquer 
discurso político ou teórico que tente explicá-la (2008, p. 42). 
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Como fatores importantes que justifiquem a necessidade deste estudo do 

ponto de vista pessoal, político e técnico aponto que os resultados poderão trazer 

contribuições que demandarão novas discussões sobre os programas de residência 

multiprofissional em saúde na perspectiva de abrir o leque de formação, 

considerando não apenas a formação em si, mas que resultem no processo de 

educação permanente dos profissionais do serviço que participam, direta e 

indiretamente, da vivência desses programas. 

Diante das considerações apresentadas e buscando a melhor forma de 

compreender a realidade a ser estudada e de criar os instrumentos que nortearam a 

pesquisa, percebo outros questionamentos: Como os profissionais das unidades de 

saúde onde os residentes são inseridos entendem o Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade? Esses profissionais 

participam das atividades desenvolvidas pelo Programa de Residência 

Multiprofissional? O projeto pedagógico do Programa de Residência Multiprofissional 

em Saúde da Família e Comunidade apresenta objetivos que fomentem a mudança 

da organização dos serviços? Os profissionais de saúde reconhecem facilidades e 

dificuldades na interação com os residentes? Em caso positivo, quais facilidades e 

quais dificuldades? Os profissionais percebem alguma mudança na organização do 

serviço ocorrida durante o período de desenvolvimento do curso de residência na 

unidade? 

Nesse contexto e considerando que a instituição oficial das RMS ainda é 

muito recente e que muitas discussões e reorganizações da proposta ainda serão 

necessárias, enfatizo ser também relevante esse estudo tendo em vista que ainda 

são incipientes as produções de conhecimento no que se refere à residência 

multiprofissional em saúde. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral  

 

Explorar o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e 

Comunidade desenvolvido no município de Palmas/Tocantins e suas contribuições 

para mudança na organização dos serviços de saúde onde os residentes foram 

inseridos.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

  Caracterizar os profissionais de saúde das unidades de saúde da família 

onde os residentes foram inseridos;  

  Caracterizar a participação dos profissionais de saúde nas atividades 

desenvolvidas pelos programas de residência; 

  Apreender as percepções dos profissionais de saúde das unidades onde os 

residentes foram inseridos sobre o programa de residência enquanto 

fomentador do processo de mudança;  

  Identificar as facilidades e as dificuldades encontradas pelos profissionais de 

saúde das unidades no processo de trabalho dos residentes; 

  Verificar as contribuições do programa de residência para mudanças na 

organização dos serviços de saúde onde os residentes foram inseridos. 
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3 METODOLOGIA   

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Pesquisar é produzir novo conhecimento, relevante teórico e socialmente e 

fidedigno, objetivando a geração de conhecimentos gerais, organizados, válidos e 

transmissíveis, além de buscar o questionamento sistemático, crítico e criativo 

(ANDRÉ, 2001; LUNA, 1996). Não é uma tarefa fácil, tendo em vista a crise do 

paradigma científico que se vivencia e que proporciona o surgimento de novos 

paradigmas, nos quais a subjetividade está presente nas teorias metodológicas.  

Segundo Sousa Santos, ao longo dos anos muitos foram os acontecimentos 

que levaram alguns autores a propor novas teorias que geraram a crise da ciência 

moderna. Algumas reflexões, até então relegadas, passaram a fazer parte do 

cotidiano dos cientistas como a análise das condições sociais, dos contextos 

culturais e dos modelos organizacionais da investigação científica. Também há um 

sentimento de que “o conhecimento das coisas deva ser completado com o 

conhecimento do conhecimento das coisas, isto é, com o conhecimento de nós 

próprios” (1996, p. 57). 

O foco desta pesquisa está relacionado à percepção dos atores diante das 

vivências nas suas relações sociais e profissionais, nesse caso, na produção de 

saúde e organização dos serviços por meio de ações multiprofissionais e 

interdisciplinares, visando à melhoria da qualidade de vida da população. Assim, 

esse é um estudo descritivo, com abordagem de natureza qualitativa.  

Diante da necessidade de definirmos uma base teórico-metodológica para 

fundamentá-lo, consideramos a teoria compreensiva, estabelecida por Max Weber, 

adequada para tal. 

Minayo (2008, p. 96, apud WEBER, 1964, p.33) conceitua a teoria 

compreensiva como: 

 

É uma ciência que se preocupa com a compreensão interpretativa da 
ação social para chegar à explicação causal de seu curso e de seus 
efeitos. Em “ação” está incluído todo o comportamento humano, 
quando e até onde a ação individual lhe atribui um significado 
subjetivo. A “ação” nesse sentido pode ser tanto aberta quanto 

subjetiva. [...] A “ação” é social quando, em virtude do significado 

subjetivo atribuído a ela pelos indivíduos, leva em conta o 
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comportamento dos outros e é orientada por ele na sua realização 
(grifos do autor). 

 

Sobre a abordagem compreensiva nas pesquisas em saúde, Minayo 

apresenta alguns elementos importantes para operacionalização dos métodos e 

desenhos, sendo alguns: “(a) seu foco é a experiência vivencial e no 

reconhecimento de que as realidades humanas são complexas; (b) o contato com as 

pessoas se realiza nos seus próprios contextos sociais; (c) os resultados buscam 

explicitar a racionalidade dos contextos e a lógica interna dos diversos atores e 

grupos que estão sendo estudados” (MINAYO, 2008, p.100). 

A partir da teoria compreensiva, utilizamos como abordagem metodológica o 

estudo de caso que “é útil para gerar conhecimento sobre características 

significativas de eventos vivenciados, tais como intervenções e processos de 

mudança.” (MINAYO, 2008, p. 164) 

Outro ponto que corroborou para a utilização do estudo de caso é o fato 

desse tipo de método ser utilizado principalmente na área da avaliação, mostrando-

se funcional para compreensão do impacto de determinadas políticas numa 

realidade concreta, bem como para avaliar processos e resultados de propostas 

pedagógicas ou administrativas. (MINAYO, 2008). 

Segundo Gil (2009, p.7 apud YIN, 2005, p.32), “um estudo de caso é uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu 

contexto [...]”. Assim, entende-se ser possível, a partir do estudo de caso do 

programa de residência multiprofissional em saúde do Tocantins, compreender as 

suas particularidades e as do local onde foi desenvolvido, bem como ampliar o 

entendimento do senso comum para coletivo referente à temática em estudo. 

 

3.2 Cenário do estudo 

 

O estudo teve como cenário as Unidades de Saúde da Família, pertencentes 

à  Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Palmas/TO, onde os residentes 

estiveram inseridos.  

As atividades foram desenvolvidas em 8 unidades: 3 localizadas na região 

norte da cidade (USF 305 Norte, USF 407 Norte e USF 508 Norte), 1 na região 

central (USF 612 Sul), 3 na sul (USF Novo Horizonte, USF Santa Bárbara e USF 
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Setor Sul) e 1 no distrito municipal de Taquaruçu (USF Taquaruçu), localizado a 

aproximadamente 30 km da região central.  

 

3.3 Sujeitos do estudo 

 

Os sujeitos deste estudo foram os profissionais de saúde das unidades de 

saúde da família onde os residentes estiveram inseridos desenvolvendo as 

atividades práticas previstas no programa pedagógico do curso.  

Entendemos como profissionais da saúde aqueles que compõem a equipe 

de saúde da família e saúde bucal, sendo eles: agente comunitário da saúde (ACS), 

técnico em enfermagem, enfermeiro, médico, auxiliar em saúde bucal (ASB) e/ou 

técnico em saúde bucal (TSB) e cirurgião-dentista. 

Optamos por avaliar a percepção de todos os profissionais que compõem a 

equipe de saúde da família e saúde bucal, entendendo que trariam resultados mais 

significativos ao nosso estudo, pois cada um tem uma atribuição específica na 

equipe multiprofissional e a forma como foram desenvolvidas as atividades do curso 

pode ter diferentes representações para cada um. 

Nesse sentido, antes de definirmos a amostra a ser pesquisada, 

caracterizamos os profissionais de saúde que compõem atualmente as unidades de 

saúde onde os residentes foram inseridos com o intuito de identificar se os 

profissionais que participaram das atividades propostas pelo programa de residência 

ainda se encontravam nessas unidades, tendo em vista a rotatividade e o fato das 

atividades do curso desenvolvidas nessas unidades terem sido encerradas em 

novembro de 2010. Também caracterizamos alguns pontos das unidades de saúde 

em questão. 

Foi realizada a caracterização das oito unidades de saúde da família, 

conforme demonstrado nos quadros a seguir: 

 

Quadro 1 – Caracterização das unidades de saúde da família onde os residentes 
desenvolveram as atividades práticas 

Unidades 

de Saúde 

Nº equipes 

ESF 

Equipe 

PACS 

Mudança 

estrutura 

física 

Profissional 

atuou como 

tutor 

Profissional/tutor 

permanece na 

unidade 

305 Norte 01 Não Não Enfermeira Sim 
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407 Norte 03 Não Sim Enfermeira 

Dentista 

Sim 

508 Norte 01 Não Não Enfermeira Não 

612 Sul 02 Não Sim Enfermeira Sim 

Novo 

Horizonte 

02 Não Não Enfermeira Sim  

(licença médica) 

Santa 

Bárbara 

02 Não Não Enfermeira 1 

Enfermeiro 2 

Não 

Setor Sul 01 Não Não Cirurgião- 

dentista 

Sim 

Taquaruçu 01 Não Não Cirurgião- 

dentista 

Sim 

Fonte: Pesquisa de campo, Setembro/2012 

 

Ao coletarmos os dados referentes à caracterização das unidades de saúde, 

verificamos que algumas apresentaram informações diferentes do período em que 

se constituíram em campos de atividade prática do curso de residência, como é o 

caso da USF 407 Norte que, anteriormente, apresentava apenas uma equipe e, 

atualmente, devido à mudança de local (estrutura física), passou a dividir espaço 

com mais duas ESF, integrando assim, em uma única estrutura física, três equipes. 

Outra unidade que apresentou mudanças foi a USF 612 Sul, que anteriormente 

possuía equipe de PACS na mesma estrutura física. 

Identificamos também que as unidades de saúde USF 407 Norte e USF 

Santa Bárbara apresentaram dois tutores. Isso ocorreu devido ao interesse e 

disponibilidade dos profissionais dessas unidades de compartilhar a experiência 

desenvolvida pelo curso, assumindo conjuntamente as funções do tutor. A USF 

Santa Bárbara possuía duas equipes, sendo que cada tutor pertencia a uma equipe. 

Assim, identificamos um total de dez tutores, sendo 7 enfermeiros e 3 cirurgiões-

dentistas. Destes tutores, 7 ainda permanecem na mesma equipe da unidade de 

saúde, sendo que um deles se encontrava de licença médica. 

Outra informação que consideramos importante para definirmos a amostra 

da pesquisa foi o tempo de atuação dos profissionais nessas unidades de saúde da 

família, conforme mostramos no quadro 2.  
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Quadro 2 – Tempo de atuação dos profissionais de saúde das unidades de saúde da família 
onde os residentes desenvolveram as atividades práticas. 

Unidades 305N 407N 508N 612S Novo 

Horizonte 

Santa 

Bárbara 

1 

Santa 

Bárbara 

2 

Setor 

Sul 

Taquaruçu 

Profissionais 

Médico 1mês 7 

anos 

1 

ano 

4 

anos 

1 ano 8 meses 7 meses 1 ano 14 anos 

Enfermeiro 7 

anos 

3 

anos 

1 

ano 

4 

anos 

1 ano 1 mês 1 ano  12 

anos 

10 anos 

Dentista 3 

anos 

7 

anos 

5 

anos 

 3 anos 1 ano 5 anos 6 

anos 

10 anos 

Técnico 

enfermagem 

9 

anos 

12 

anos 

8 

anos 

6 

meses 

6 anos 1 ano 3 anos 2 

anos 

14 anos 

Técnico 

higiene bucal 

         

Auxiliar  

Consultório 

dentário 
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anos 

7 

anos 

8 

anos 

 8 anos 1 ano 10 anos 7 

anos 

9 anos 

ACS 1 8 

anos 

10 

anos 

5 

anos 

4 

anos 

11 anos 10 anos 6 anos 7 

anos 

13 anos 

ACS 2 12 

anos 

8 

anos 

5 

anos 

4 

anos 

11 anos 10 anos 10 anos 5 

anos 

12 anos 

ACS 3 7 

anos 

10 

anos 

7 

anos 

4 

anos 

11 anos 10 anos 4 anos 10 

anos 

12 anos 

ACS 4 7 

anos 

10 

anos 

8 

anos 

4 

anos 

5 anos 10 anos 12 anos 7 

anos 

12 anos 

ACS 5 4 

anos 

10 

anos 

3 

anos 

4 

anos 

 5 anos 11 anos 12 

anos 

6 meses 

ACS 6 13 

anos 

10 

anos 

7 

anos 

4 

anos 

 2 anos 10 anos 7 

anos 

12 anos 

ACS 7 12 

anos 

2 

anos 

 4 

anos 

 2 anos  12 

anos 

4 anos 

ACS 8 7 

anos 

8 

anos 

 2 

anos 

 7 meses  12 

anos 

6 anos 

Fonte: Pesquisa de campo, Setembro/2012 
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Com base na caracterização das unidades de saúde, identificamos aquelas 

que apresentavam caraterísticas semelhantes como: número total de profissionais, 

permanência na unidade de saúde do profissional que foi tutor, permanência na 

mesma estrutura física e o máximo de profissionais na equipe de saúde da família e 

saúde bucal que faziam parte da equipe no período de desenvolvimento das 

atividades do curso, ou seja, eram integrantes da equipe no período de janeiro a 

novembro de 2010. Para tal, consideramos somente os profissionais que tinham 2 

(dois) anos ou mais de atuação na equipe. 

Foram identificadas, então, três unidades que apresentavam características 

semelhantes, sendo elas USF 305 Norte, USF Setor Sul e USF Taquaruçu.  

Considerando que cada uma delas estava localizada numa região da cidade, 

optamos por escolher as três como campos de pesquisa. Os sujeitos foram, então, 

todos os profissionais dessas unidades de saúde, que faziam parte da ESF no 

período do desenvolvimento do curso RMSFC e que aceitassem participar da 

pesquisa. 

Computando o número de profissionais que atendiam aos critérios para 

participar da pesquisa, identificamos um total de 36. No entanto, foi realizada 

entrevista com 30 profissionais, pois um deles estava de férias, outro de licença 

médica e quatro não quiseram participar. Além disso, foi necessário desconsiderar 

uma das entrevistas, pois a gravação não ficou salva no equipamento utilizado. 

Assim, este estudo contou com a participação de 29 profissionais de saúde.  

 

3.4 Coleta de dados 

 

Na abordagem estudo de caso, podem ser utilizados vários instrumentos de 

coleta de dados como dados secundários, documentos escritos e dados primários 

coletados em campo por meio de entrevistas, grupos focais e observações.  

Minayo (2008) assinala que os teóricos desse método recomendam a 

utilização de múltiplas fontes de informação, construindo um banco de dados ao 

longo da investigação e criando, durante o trabalho de campo, cadeias de 

evidências relevantes. 

Nessa ótica, os dados desse estudo foram coletados inicialmente nas 

unidades de saúde da família onde os residentes desenvolveram as atividades 

práticas do curso, por meio de roteiro para caracterização dessas unidades 
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(Apêndice B). Considerando que as informações a serem coletadas eram gerais e de 

teor administrativo, optamos por buscá-las junto aos gerentes das referidas unidades 

e, para tanto, foi realizado contato telefônico com os mesmos e agendado um dia e 

horário para coleta dos dados conforme sua disponibilidade. 

Após caracterização das unidades, foi realizada a análise dos dados e 

definidas aquelas que fariam parte do estudo. Em seguida, foram identificados os 

profissionais que atendiam aos critérios de participação. 

Para coleta de dados com os profissionais de saúde foi utilizado o roteiro de 

entrevista semiestruturada (Apêndice C).  A entrevista é uma “[...] técnica de 

pesquisa para coleta de dados cujo objetivo básico é entender e compreender o 

significado que os entrevistados atribuem a questões e situações [...]” (Martins, 

2008, p.27). O roteiro da entrevista deve ainda “[...] ser construído de forma que 

permita flexibilidade nas conversas e absorver novos temas e questões trazidas pelo 

interlocutor como sendo de sua estrutura de relevância.” (MINAYO, 2008, p. 191). 

Foi realizado também contato telefônico com os gerentes das unidades de 

saúde para agendar encontro com os profissionais. As entrevistas foram realizadas 

nas próprias unidades, sempre em sala que estivesse desocupada no momento, 

garantindo a privacidade aos participantes e um ambiente sem ruídos. 

O roteiro constava de duas partes, sendo a primeira dados gerais sobre o 

profissional como: idade, sexo, escolaridade, tempo de formado, tempo de atuação 

em ESF, tempo de atuação em serviço público, e, na segunda, as questões 

norteadoras relacionadas aos objetivos do estudo.  

Na entrevista semiestruturada, o roteiro guia deve desdobrar os vários 

indicadores, considerados essenciais e suficientes, utilizando perguntas fechadas e 

abertas que contemplem a abrangência das informações desejadas, permitindo ao 

entrevistado discorrer sobre o tema sem se ater à indagação proposta (MINAYO, 

2008). 

As entrevistas foram gravadas em áudio, tendo uma duração total de 6horas 

e 32minutos. Posteriormente, procedemos à transcrição integral das falas, mantendo 

as estruturas textuais e presevando as expressões de cada entrevistado. 

Como dado secundário, foi utilizado o projeto pedagógico do curso, segundo 

o qual foi possível realizar a análise dos dados referente aos objetivos, conteúdos e 

atividades propostas, avaliando se os mesmos corroboraram com a proposta de 

formação de profissionais pautada nos princípios e diretrizes do SUS e se 
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contemplavam estratégias que favorecessem a reorganização dos serviços de 

saúde, bem como o processo de educação permanente aos profissionais do serviço. 

 

3.5 Análise dos dados 

 

Os dados coletados segundo o roteiro para caracterização das unidades de 

saúde foram organizados e apresentados sob a forma de quadro. Com base nessa 

construção foi possível descrever as informações geradas e definir as unidades de 

saúde que fariam parte do estudo. 

Os dados coletados na primeira parte da entrevista foram também 

organizados e tabulados, sendo apresentados por meio de tabelas e gráficos. A 

partir das informações geradas, foram descritas as características dos sujeitos 

entrevistados. 

Os depoimentos coletados nas entrevistas foram tratados e analisados 

segundo a metodologia da análise de conteúdo, cujo objetivo é compreender 

criticamente o sentido manifesto ou oculto das comunicações por meio da descrição, 

análise e interpretação das mensagens de todas as formas de discurso, seja ele 

escrito, oral, imagem ou gesto (SEVERINO, 2007). 

Partindo da análise de conteúdo, é possível trabalhar não apenas com o 

texto dos dados ou informações disponíveis, mas também com os detalhes do 

contexto (Martins, 2008). Dentre as modalidades de análise de conteúdo existentes, 

utilizamos a modalidade temática que, segundo Minayo, “consiste em descobrir os 

núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência 

signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado.” (2008, p. 316, grifos da 

autora). 

Os procedimentos para realização da análise de conteúdo devem “[...] 

promover uma organização dos dados por fases ou etapas, que conduzam a um 

resultado estruturalmente organizado do seu conteúdo” (RODRIGUES; LEOPARDI, 

1999, p. 11). Assim, a leitura e análise do material foram baseadas no referencial 

teórico apresentado por Minayo que define três etapas operacionais para análise 

temática: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação. 

Na primeira etapa, foi realizada a leitura minuciosa e exaustiva das 

mensagens dos sujeitos entrevistados com o intuito de nos apropriarmos do material 
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e assim definirmos eixos direcionadores que conduziriam à definição das unidades 

de contexto e posterior unidade de registro. Franco (2008) define que esse é o 

momento de se aproximar dos documentos a serem analisados, aprofundando a 

leitura, apropriando-se das mensagens neles contidas e deixando-se invadir pelas 

impressões, representações, emoções, conhecimentos e expectativas. Cada 

entrevista foi identificada por uma numeração (ex: E1), garantindo assim o 

anonimato do sujeito. 

Definir as unidades de análise não é algo fácil e requer um direcionamento 

para que o pesquisador possa, ao final de todo o processo, alcançar seus objetivos. 

Para tal, foram definidos previamente dois núcleos direcionadores, ancorados nos 

objetivos deste estudo: (1) O Programa de Residência Multiprofissional desenvolvido 

na Unidade Saúde da Família e (2) Contribuições do Programa de Residência 

Multiprofissional para mudança na organização do serviço na Estratégia Saúde da 

Família. Assumimos ainda, no primeiro núcleo direcionador, duas dimensões: O 

Programa de Residência Multiprofissional – atividades desenvolvidas e o Programa 

de Residência Multiprofissional – facilidades e dificuldades dos profissionais do 

serviço na participação das atividades. 

As unidades de análise são divididas em: Unidade de Contexto (UC) e 

Unidade de Registro (UR). A primeira é a delimitação do contexto de compreensão 

da unidade de registro ou a parte mais ampla do conteúdo a ser analisada. 

(MINAYO, 2008, FRANCO, 2008). Assim, após atenciosas leituras dos depoimentos 

e busca pelas informações que deles emergem, foi possível definir todas as 

unidades de contextos. De um depoimento, podem emergir várias unidades de 

contexto. Assim, cada UC foi identificada por uma numeração de forma sequencial, 

facilitando a organização das informações codificadas (ex: E1 – UC2). Com base 

nelas, foram apreendidas as unidades de registro que são a menor parte do 

conteúdo ou ainda palavras-chaves ou frases. (MINAYO, 2008, FRANCO, 2008). 

Portanto, das UC também pode emergir mais de uma unidade de registro.  Da 

mesma forma, as UR foram identificadas por numeração sequencial (ex: E1 – UC2 – 

UR1). 

Definidas as unidades de análise, passamos para próxima etapa: a definição 

das categorias. Minayo define que categorias “são expressões ou palavras 

significativas em função das quais o conteúdo de uma fala será organizado” (2008, 

p. 317). 
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Para Franco (2008), esse é um “[...] processo longo, difícil e desafiante” 

(p.59). Esse autor ainda menciona que para que a análise e interpretação dos 

conteúdos sejam efetivas “[...] a contextualização deve ser considerada como um 

dos principais requisitos, e mesmo como pano de fundo para garantir a relevância 

dos sentidos atribuídos às mensagens” (p.16-17). 

Diante do material, foi possível agrupar as unidades de registro de acordo 

com a confluência dos significados das mensagens, dando origem às categorias, 

conforme descrito no Apêndice C. 

Para o núcleo direcionador “O Programa de Residência Multiprofissional 

desenvolvido na Unidade Saúde da Família”, dimensão “O Programa de Residência 

Multiprofissional – atividades desenvolvidas”, foram construídas as seguintes 

categorias: 

 

 

 

Ainda no primeiro núcleo direcionador, na dimensão “O Programa de 

Residência Multiprofissional – facilidades e dificuldades dos profissionais do serviço 

na participação das atividades”, foi possível apreender as seguintes categorias: 
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No núcleo direcionador “Contribuições do Programa de Residência 

Multiprofissional para mudança na organização do serviço na Estratégia Saúde da 

Família”, foram identificadas as seguintes categorias: 

 

 

Os dados secundários coletados no estudo serão descritos e utilizados para 

cruzamentos com os depoimentos contidos nas entrevistas, buscando avaliar se há 

coerência nas propostas apresentadas no projeto, na sua execução e no referencial 
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teórico referente aos objetivos do Programa de Residência Multiprofissional 

pautados nas discussões da Política de Educação Permanente.  

 

3.6 Procedimentos éticos 

 

Por se tratar de uma pesquisa cujos sujeitos a serem pesquisados são 

profissionais de saúde, atendemos ao disposto na Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), que rege sobre as diretrizes e normas regulamentadoras 

para pesquisa com seres humanos. 

Todos os sujeitos que concordaram em participar da pesquisa assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), que foi lido antes do 

início da entrevista, quando também receberam uma cópia de igual teor ao 

entrevistado e outra arquivada, sob a guarda da pesquisadora. Os dados coletados 

serão mantidos em sigilo e serão utilizados, exclusivamente, para fins desta 

pesquisa.  

O projeto da pesquisa foi submetido à Comissão de Pesquisa da Secretaria 

Municipal de Saúde de Palmas para autorização da investigação, tendo em vista que 

o campo de pesquisa é de responsabilidade da referida secretaria. Também foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), sendo aprovado pelo parecer nº 38293. 

Ressaltamos que a coleta de dados só foi iniciada após autorização da 

Secretaria Municipal de Saúde de Palmas (Anexo A) e aprovação do projeto de 

pesquisa pelo Comitê de Ética (Anexo B). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Caracterização dos profissionais de saúde do serviço 

 

Dentre os 29 profissionais de saúde participantes do estudo, 24 são do 

gênero feminino e, 5, do masculino, sendo 17 agentes comunitários de saúde, 2 

técnicos de enfermagem, 3 enfermeiros, 1 médico, 3 auxiliares em saúde bucal e 3 

cirurgiões-dentistas.  

Ao verificar as normativas que regem a composição da equipe de saúde da 

família e saúde bucal é de se esperar a maioria seja composta por agentes 

comunitários de saúde, pois é exigido, no mínimo, um profissional de saúde médico, 

enfermeiro, técnico em enfermagem, auxiliar em saúde bucal, cirurgião-dentista e 

um total de, no máximo, 12 ACS, sendo cada um deles responsável por acompanhar 

até 750 pessoas (BRASIL, 2012a). 

A presença da maioria dos profissionais do gênero feminino também é 

esperada tendo em vista a mudança no perfil dos profissionais inseridos no mercado 

de trabalho, onde observamos ser comum maior número de mulheres nas categorias 

profissionais da enfermagem (enfermeiro e técnico em enfermagem), auxiliar em 

saúde bucal e agentes comunitários de saúde. Segundo Bruschini (2000), nas 

últimas décadas, o Brasil passou por mudanças demográficas, culturais e sociais, 

sendo a ampliação da participação da mulher no mercado de trabalho uma das mais 

importantes, além do aumento da inserção das mulheres em cursos universitários. 

A idade dos profissionais de saúde variou entre 27 a 62 anos, tendo maior 

concentração (18) no intervalo de 35 a 49 anos. Observamos que a faixa etária dos 

profissionais corresponde a pessoas que, provavelmente, já apresentam experiência 

de vida construída ao longo dos anos. 

 
Quadro 3 - Caracterização dos profissionais de saúde entrevistados das unidades de saúde 
da família 305 Norte, Setor Sul, Taquaruçu, por categoria profissional, idade e gênero 

 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL IDADE (anos) GÊNERO 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

46 F 

50 F 

39 F 

37 F 
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30 F 

42 F 

41 F 

47 F 

40 F 

33 F 

45 F 

55 F 

44 F 

33 F 

50 F 

42 F 

27 M 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
45 F 

39 F 

ENFERMEIRO 

35 F 

39 F 

37 M 

MÉDICO 62 M 

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 

 

47 F 

48 F 

38 F 

 

CIRURGIÃO-DENTISTA 

 

29 M 

33 F 

52 M 

Fonte: Pesquisa de campo, Set/Out/2012 

 

Em relação à escolaridade, já está em vigência uma exigência formal para 

profissionais que atuam na ESF, sendo requisitada dos ACS e ASB formação em 

ensino médio; aos técnicos de enfermagem, formação em ensino técnico e, aos 

enfermeiros, cirurgiões-dentistas e médicos, formação em ensino superior. 

Identificamos, então, que entre os profissionais cuja exigência é o ensino superior, 

total de 07, a maioria (06) realizou algum curso de especialização. Dos profissionais 
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com ensino técnico, total de 02, um cursou graduação e, entre os profissionais com 

ensino médio, total de 20, um cursou graduação e os demais (14) realizaram algum 

curso técnico.  

 

Gráfico 1 - Caracterização da escolaridade atual dos profissionais de saúde cuja exigência é 
ensino superior das unidades de saúde da família 305 Norte, Setor Sul, Taquaruçu 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, Set/Out/2012 

 

Dos cursos de especialização realizados pelos profissionais, 3 foram 

Especialização em Saúde da Família, 1 Especialização em Saúde Pública, 1 

Especialização em Educação Profissional na Área de Saúde: Enfermagem, 1 

Especialização em Ortodontia. Verificamos então que três dos profissionais se 

especializaram na área na qual atuam no momento. 

Entre os técnicos em enfermagem, apenas um possui formação superior em 

Administração, o que pode ter corroborado com a organização desta unidade, 

impacto esse não mensurado nesta pesquisa. 

 

Gráfico 2 - Caracterização da escolaridade atual dos profissionais de saúde cuja exigência é 
ensino médio das unidades de saúde da família 305 Norte, Setor Sul, Taquaruçu 

 

Fonte: Pesquisa de campo, Set/Out/2012 



63 

 

  

No caso dos profissionais ASB, todos realizaram curso Técnico em Saúde 

Bucal e um deles também realizou curso Técnico de Enfermagem. O que realizou 

graduação foi em Normal Superior e Pedagogia.  

Percebemos que os ASB, apesar de possuírem curso técnico em saúde 

bucal, são contratados para atuar estritamente nessa função, o que sugere 

desvalorização do profissional que investe no seu processo de formação e, no 

entanto, não é reconhecido como tal. 

Já os ACS realizaram curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde (11), 

Técnico de Enfermagem (5) e Técnico de Saúde Pública (1). Verificamos que, dos 

14 ACS, três realizaram dois cursos técnicos. Identificamos ainda que dois ACS 

estavam cursando o curso Técnico de Enfermagem e, dois, graduação, sendo um 

em Gestão Pública e outro em Enfermagem.  

Quanto ao tempo de formação dos profissionais de saúde, ele foi avaliado 

em relação ao cargo que ocupam e a formação mais recente, mesmo que não 

estivessem atuando na área.  Na coleta de dados, não foram coletados aqueles 

referentes ao tempo de formado dos ASB em ensino médio e, por isso, ele não será 

apresentado para o cargo que atua essa categoria profissional.  

 

Gráfico 3 - Caracterização do tempo de formação dos profissionais de saúde para o cargo 
que exercem na Estratégia Saúde da Família das unidades 305 Norte, Setor Sul, Taquaruçu 

 

Fonte: Pesquisa de campo, Set/Out/2012 

 

Verificamos que os profissionais que estão formados há mais tempo são o 

cirurgião-dentista e o médico e que a para a maioria dos profissionais de saúde (8) 

esse tempo situa-se entre 13 e 14 anos, sendo cinco anos o menor tempo 

encontrado. Dentre os profissionais graduados, todos apresentam mais de sete anos 

de formação.  
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Gráfico 4 - Caracterização do tempo de formação em relação ao último curso realizado 
pelos profissionais de saúde entrevistados das unidades de saúde da família 305 Norte, 
Setor Sul, Taquaruçu 

 

Fonte: Pesquisa de campo, Set/Out/2012 

 

Em relação ao tempo de formação do último curso realizado, observamos ter 

variado entre 1 a 10 anos. Os profissionais de saúde com formação em ensino 

superior que cursaram especialização já possuem mais de 5 anos de formação 

como especialistas. Pode-se observar que (22) profissionais de saúde buscam por 

novos processos de formação, seja para complementar a área de atuação ou para  

obter outra formação. 

O tempo de atuação dos profissionais na estratégia saúde da família variou 

entre 2 a 14 anos, sendo o médico o profissional que atua há mais tempo (14 anos) 

e o técnico de enfermagem há menos tempo (dois anos). Observamos que todos os 

enfermeiros atuam há mais de sete anos. 

 

Gráfico 5 - Caracterização do tempo de atuação dos profissionais de saúde na Estratégia 
Saúde da Família das unidades 305 Norte, Setor Sul, Taquaruçu 

 

Fonte: Pesquisa de campo, Set/Out/2012 
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Gráfico 6 - Caracterização do tempo de atuação dos profissionais de saúde, entrevistados 
das unidades de saúde da família 305 Norte, Setor Sul, Taquaruçu, no serviço público. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, Set/Out/2012 

 

Os profissionais de saúde que atuam em serviço público há mais tempo são, 

em ambos os casos, cirurgiões-dentistas. Todos os enfermeiros atuam em serviço 

público há mais de 11 anos e, o médico, há 26 anos. Alguns profissionais de saúde 

começaram a trabalhar no serviço público quando foi implantada a estratégia saúde 

da família, como é o caso de alguns agentes comunitários de saúde e dois dentistas. 

 

4.2 O Programa de Residência Multiprofissional desenvolvido na Unidade 

Saúde da Família 

 

Nesse núcleo direcionador, foram analisadas duas dimensões: (1) O 

Programa de Residência Multiprofissional – atividades desenvolvidas e (2) 

Facilidades e dificuldades dos profissionais do serviço na participação das 

atividades.  

Antes de apresentamos as dimensões e as categorias que emergiram das 

entrevistas com os profissionais de saúde, explicitaremos as atividades propostas no 

projeto pedagógico do curso RMSFC, desenvolvido no Estado do Tocantins, e 

aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da UFT, 

segundo Resolução nº 25/2009. Essas atividades são divididas em três grupos: 

atividades teóricas, de educação em serviço e atividades compartilhadas e 

específicas.  

Nas atividades de educação em serviço, são descritas aquelas a serem 

desenvolvidas nas unidades de atenção primária, secundária e na gestão. Elas 
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devem ser trabalhadas em estreita relação com as atividades teóricas e possuem 

caráter multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial. Algumas foram desenvolvidas 

de forma específica, de acordo com a categoria profissional do residente e, outras, 

de forma compartilhada entre todas as categorias profissionais. Focaremos as 

atividades da atenção primária por se constituírem em nosso objeto de estudo.  

Assim, o projeto prevê que os residentes devem vivenciar a participação das 

seguintes atividades:  

 Planejamento no local de saúde – análise e desenvolvimento processual 

articulado da situação de saúde (programação das ações, operações, 

execução e avaliação de planos e programas); 

 Acolhimento – processo que busca a inserção do usuário no sistema de saúde, 

de forma a prestar uma recepção imediata e humanizada, buscando, se 

possível, resolver imediatamente o problema que o levou a procurar a unidade 

de saúde ou, então, definir o melhor encaminhamento para alcançar essa 

resolução; 

 Processos educacionais em saúde:  

Educação popular em saúde: participação e organização popular como 

estratégias de viabilização do controle social do sistema de saúde e enquanto 

processos de construção do exercício da cidadania. 

Educação em saúde: espaço de encontro, de trocas de informações e 

experiências e abertura de possibilidades para  reflexão e transformação da 

práxis cotidiana, individual e coletiva, referenciada pela qualidade de vida e 

realidade dos grupos sociais emergentes, por meio de reuniões com a 

comunidade, além da formação e do trabalho com grupos.  

Processo de formação de estudantes da área da Saúde (graduação e 

técnico): contribuição com as experiências multiprofissionais e 

interdisciplinares para produção, validação e socialização do saber e 

tecnologias em saúde; 

 Acompanhamento de família - processo interdisciplinar que envolve atividades 

como: consulta individual, levantamento das necessidades da família e 

assistência domiciliar por meio de visita e internação domiciliar;  
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 Controle social – processo de mobilização e organização popular para 

participação nas instâncias de ação política na comunidade, como conselhos 

de saúde, associações comunitárias, igrejas, ONGs e outros grupos sociais; 

 Atenção preventivo-curativa - processo de atenção à demanda, obedecendo 

aos princípios do SUS, procurando garantir uma atenção integral, humanizada 

e de qualidade à população que busca por seus serviços. 

Com base na definição das atividades a serem desenvolvidas e das 

discussões teóricas baseadas nas legislações sobre o SUS, Política de Atenção 

Básica, Política de Humanização, entre outras, foram desenvolvidos os processos de 

ensino- aprendizagem com os residentes e com a participação dos tutores, 

preceptores e profissionais do serviço onde os residentes estavam inseridos. 

 

4.2.1 O Programa de Residência Multiprofissional – atividades desenvolvidas 

 
Ao definirmos as categorias dessa dimensão, buscamos relacionar as 

atividades mencionadas pelos profissionais às ações preconizadas pelo Ministério 

da Saúde por meio da Portaria nº 2.488, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Atenção Básica.  

 

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, a redução de danos e a manutenção da saúde com o 
objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na 
situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida por meio 
do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e 
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 
populações de territórios definidos, pelas quais assume a 
responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 
território em que vivem essas populações. (BRASIL, 2012a, p.19, 
grifos nosso). 

 

Além dessas questões, a portaria preconiza que a educação permanente 

deve ser fundamentada na prática dos serviços de saúde de forma a favorecer a 

consolidação e o aprimoramento da atenção básica (BRASIL, 2012a). 

Diante do referencial teórico e confrontando as falas dos entrevistados, 

definimos as categorias que serão apresentadas e detalhadas a seguir. Assim, nesta 

dimensão, foram identificadas 51 unidades de contexto e 76 unidades de registro. 
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Emergiram 5 (cinco) categorias: (1) Trabalho centrado no usuário/comunidade; (2) 

Prática de gestão do trabalho; (3) Construção do conhecimento; (4) Trabalho em 

equipe e (5) Perfil profissional. 

As falas expressam as percepções dos profissionais de saúde em relação às 

atividades desenvolvidas durante o curso de residência e permitem apreender que 

foram desenvolvidas diversas atividades, desde as voltadas para cuidado à saúde, 

focadas no usuário, como também de planejamento e educação permanente. Além 

das atividades em si, as falas possibilitam apreender o perfil dos profissionais e o 

desenvolvimento das atividades em equipe.  

Na categoria Trabalho centrado no usuário/comunidade, identificamos, 

nas falas dos entrevistados, situações que demonstram as atividades que focaram o 

trabalho desenvolvido em prol dos usuários/comunidade, ou seja, da coletividade, as 

quais foram desenvolvidas na própria comunidade, dentre elas atividades 

relacionadas à identificação de necessidades e demandas de saúde, bem como a 

intervenção com base nas necessidades identificadas. Esse aspecto pode ser 

observado nos fragmentos de fala abaixo:  

 

“(...) começar fazer um estudo da comunidade com o saúde da família e 

fazer os trabalhos e fazer, ajudar o saúde da família nesse monitoramento 

desse trabalho.” (E27) 

 

“Aí, reunia naquele assunto e tentava resolver cada, o problema de cada 

microárea, os assuntos que tinha as famílias com problemas.” (E16) 

 

Outra situação mencionada por um profissional de saúde diz respeito à 

atividade desenvolvida relacionada ao controle social por meio do conselho local de 

saúde. Vejamos: 

 

“(...) a implantação do conselho local de saúde (...) foi uma coisa que foi 

muito boa pra comunidade, pra gente da unidade também.” (E4) 

 

Também verificamos que os residentes promoveram, desenvolveram e 

incentivaram a realização de atividades relacionadas às ações de prevenção e 

promoção do cuidado em saúde direcionadas aos usuários/comunidade, sempre 
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priorizando o desenvolvimento das atividades na própria comunidade, conforme 

revelam as  falas: 

 

“(...) fizeram a gente ver mais lá fora que é a nossa área de prevenção, 

que a gente tem que trabalhar lá fora.” (E23) 

 

“(...) ajudava também nas palestras, é nos grupos que a gente tinha fora 

da unidade né, eles foram muito participativos, colaboraram com tudo. (...) 

enriqueceram, fortaleceram o saúde da família.” (E20) 

 
Além da preocupação em desenvolver atividades voltadas para comunidade, 

havia também apreensão com a qualidade do serviço prestado, a integração com a 

comunidade e aceitação da mesma. Essas preocupações foram expressas por 

alguns entrevistados: 

 

“(...) elas tinha preocupação com comunidade, elas estavam sempre em 

convívio com comunidade procurando fazer sempre o melhor.” (E1) 

 

“(...) teve um envolvimento interessante com a equipe, eles... e com a 

comunidade, eles interagiram bem com a comunidade (...) teve uma 

grande mudança assim, na perspectiva dos profissionais, da aceitação da 

comunidade” (E22) 

 

Identificamos ainda falas que se reportavam a atividades relacionadas à 

visita domiciliar e avaliação integral do indivíduo/família. Vejamos alguns trechos: 

 

“(...) eles ajudavam muito a gente, se a gente tinha uma visita (...). 

Quando a gente tinha uma visita, alguma pessoa doente, a gente 

chamava, eles iam, conversavam.” (E11) 

 

“(...) acompanharam famílias lá fora, fazia visitas né (...)” (E20) 

 

“(...) avaliar a família como um todo e acompanhar e buscar aquela 

família.” (E23) 
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O Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 2.488, define que, dentre as 

atribuições que competem aos profissionais de saúde da atenção básica, estão: 

mapear a área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos 

expostos a risco e vulnerabilidade, realizando ações de atenção à saúde conforme a 

necessidade identificada na população local, prioridades e protocolos da gestão 

local e promover cuidado familiar e dirigido à coletividade e grupos sociais, intervindo 

nos processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias, das coletividades e da 

própria comunidade. Faz parte ainda do elenco de atribuições sob responsabilidade 

dos profissionais de saúde “promover a mobilização e a participação da comunidade, 

buscando efetivar o controle social” (BRASIL, 2012a, p.45).  

Ainda segundo o Ministério da Saúde, um dos princípios do SUS é a 

participação social na perspectiva de democratizar a gestão da saúde e, para tanto, 

ela “[...] deve ser valorizada e incentivada no dia-a-dia dos serviços do SUS [...]” 

(BRASIL, 2009c, p.9) 

Outras atribuições de competência dos profissionais de saúde preconizadas 

pelo Ministério da Saúde são: realização de ações de educação em saúde à 

população adstrita e de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e 

prevenção de agravos, garantindo a atenção à saúde e visando à integralidade. 

Devem ainda promover cuidado da saúde da população adstrita na unidade de 

saúde, no domicílio e demais espaços comunitários, bem como se 

responsabilizarem por essa população, mantendo a coordenação do cuidado mesmo 

quando havendo demanda  em outros pontos da rede de atenção. (BRASIL, 2012a).  

Ainda segundo o Ministério da Saúde, compete aos profissionais de saúde 

que compõem a equipe de saúde da família:  

 

VI - Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta 
qualificada das necessidades de saúde, procedendo à primeira 
avaliação (classificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta 
de informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades de 
intervenções de cuidado, proporcionando atendimento humanizado, 
responsabilizando-se pela continuidade da atenção e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo; (BRASIL, 2012a, p.44) 

 

Nos primeiros manuais de orientação para implantação da unidade saúde da 

família, já se alertava sobre a necessidade de um conhecimento profundo da 
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realidade local para, assim, identificar as doenças mais comuns e seus 

determinantes. Também era mencionado que a convivência com as pessoas/famílias 

deveriam conduzir à construção de um vínculo de responsabilidade, fundamental 

para garantir o adequado tratamento das doenças, promoção da saúde e 

implementação de ações com indivíduos saudáveis. (COSTA NETO, 2000). 

Segundo Franco e Merhy, “para um modelo assistencial centrado no usuário, 

propõe-se um processo de trabalho multiprofissional e determinado por tecnologias 

leves/leveduras, com a „produção do cuidado‟, entendido enquanto ações de 

Acolhimento, Vínculo, Resolução e Autonomização” (1999, p.2, grifo do autor). Ainda 

segundo esses autores, as tecnologias de trabalho são relevantes na configuração 

do modelo de assistência, pois alinham o modo de se produzir saúde, definindo, 

portanto, a capacidade de, efetivamente, resolver os problemas de saúde, os custos 

dos serviços e a própria relação entre os sujeitos desse processo.  

A integralidade da atenção à saúde envolve a prática de algumas ações 

como: clínica ampliada, onde o centro da atenção é a pessoa/indivíduo, sendo a 

equipe responsável pelo cuidado; trabalho em equipe multiprofissional e 

transdisciplinar; ação intersetorial; e conhecimento e capacidade de trabalhar com 

informações epidemiológicas, demográficas, econômicas, sociais e culturais da 

população de cada local e com os problemas de impacto regional, estadual e 

nacional. (BRASIL, 2005c) 

Para Miranda, Monteiro e Teixeira, “[...] reconhece-se a integralidade como 

expressão potente de construção crítica capaz de orientar e determinar 

transformações no campo social do trabalho e de formação de recursos humanos.” 

(2011, p.213). 

Percebemos, portanto, uma conformidade entre as propostas do SUS e da 

ESF com as atividades realizadas pelos residentes.  

A análise do projeto pedagógico do curso (PPC) permitiu identificar alguns 

objetivos específicos que direcionaram as atividades desenvolvidas pelos residentes 

corroborando o apreendido nas falas dos profissionais de saúde. Dentre esses 

objetivos, os que fomentaram a atividade centrada no usuário/comunidade foram:  

 

- Desenvolver a prática de saúde da família e comunidade, 
alicerçada na concepção de vigilância da saúde, entendida como 
uma resposta social organizada às situações de saúde, em todas as 
suas dimensões, através da combinação das estratégias de 
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intervenção, promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos e 
atenção curativa; 
- Compreender o indivíduo, a família, a comunidade e os 
diferentes grupos sociais como protagonistas de seus processos de 
saúde; considerando as diferentes etapas de seu ciclo vital e sua 
inserção social;  
- Identificar, conhecer, analisar e propor alternativas de ação 
apropriadas à realidade de saúde local, através da análise 
situacional, como verdadeiro espaço e objeto de intervenção 
profissional; 
- Desenvolver o processo educativo em saúde, enquanto prática 
social, histórica e política que considere o perfil sócio-epidemiológico 
da comunidade e a participação popular na apropriação da práxis 
cotidiana como objeto de trabalho e a sua transformação em uma 
nova práxis, mais critica, criativa e emancipada como finalidade; 
- Identificar indivíduos e grupos vulneráveis na comunidade, 
programando ações individuais e coletivas, de caráter de promoção 
da saúde e de prevenção de doenças; 
- Realizar projetos e ações de intervenção de trabalho 
apropriados à realidade local, tanto de assistência individual como de 
abordagem coletiva;  
- Desenvolver a prática profissional em saúde da família e 
comunidade fundamentada na lógica clínico-epidemiológica com uma 
abordagem integral; 

- Conhecer, analisar, aplicar e avaliar informações, habilidades e 
atitudes na prática de saúde da família e comunidade que 
possibilitem a realização de atenção integral à saúde individual, 
familiar e coletiva na sua área de formação básica, de forma 
multiprofissional e interdisciplinar, tal como expressas nas diretrizes 
“Acolhimento” e “Clínica ampliada”, e no dispositivo “Equipe 
Transdisciplinar de Referência e de Apoio Matricial”, da PNH. (UFT, 
2009, p.5-6) 

 

A categoria que se mostrou mais frequente nas falas foi Prática de gestão 

do trabalho. Verifica-se que, das atividades desenvolvidas, muitas estavam 

relacionadas ao planejamento das ações, implantação de atividades, bem como à 

efetivação das ações planejadas, reordenação das atividades realizadas e inovação 

de estratégias para organização do trabalho, conforme podemos observar nos 

fragmentos de falas a seguir: 

 

“Teve inovações que a gente teve de fluxograma que a gente não tinha 

(...)” (E4) 

 

“somou, (...) porque, às vezes, tinha coisa que a gente já fazia tipo é... o 

grupo de idosos que já funcionava né? só que (...) o cardápio foi ideia 

delas, o cardápio de ofertas, eu acho que isso aí foi legal porque expôs o 
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nosso trabalho e (...) o grupo de idoso já existia só que veio aprimorar, só 

melhorou mais.” (E7) 

 

“Assim, fizeram o GTH, é... a gente fez o mapa de classificação de risco 

né, por família porque aqui na unidade não tinha.” (E16) 

 

“E aquilo que não tava dando certo, eles tentava é... mostra uma nova 

forma de se lidar com a situação pra fazer uma modificação.” (E20) 

 

“(...) essa questão de mapeamento, eles iam introduzindo essas 

inovações de uma forma que facilitava o trabalho da gente.” (E20) 

 

“Então sempre se fazia a questão do planejamento das ações que a gente 

ia fazer, eles sempre estavam dispostos a trabalhar nessas ações.” (E27) 

 

Ainda nessa categoria, surgem, na fala dos profissionais, dificuldades 

relacionadas às atividades de gestão do trabalho como aquelas referentes à 

execução das atividades, disponibilidade de tempo, falta de planejamento, 

resistência. Podemos verificar esses aspectos nas seguintes falas: 

 

 “(...) tem um problema seriíssimo na área a pessoa precisa de um 

conselho, de um apoio e, às vezes, não é falta do posto. O tempo que não 

dá porque é muita gente, muita procura e elas, o fato delas não ter 

nenhum cargo assim somente delas né, aqui no posto, horário, demanda, 

tudo, elas tinham tempo disponível pra sair com a gente, pra visitar, pra 

ouvir.” (E2) 

 

 “Tinha coisa que a gente já fazia aqui, mas não sabia que fazia, porque 

era feito assim um tipo assim, um enrolado, sei lá como que não era 

visível, né.” (E6) 

 

“(...) às vezes eu não participei porque, como tava no consultório 

atendendo, não poderia deixar de atender pra participar do GTH” (E18) 
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“(...) muita coisa que foi começado pararam, não deu andamento né.” 

(E18) 

 

 “(...) algumas inovações a gente ficava assim um pouco mais como uma 

certa dificuldade. Além do tempo, além do nosso cronograma, acabava 

que a gente não tinha essa visão.” (E27) 

 

“(...) tentaram mudar algumas rotinas, mas aqui como coloquei é difícil, eu 

não sei se eles pode assimilar.” (E28) 

 
Outro aspecto revelado diz respeito ao desenvolvimento de atividades, que 

gerou a necessidade de ações intersetoriais, e consequente motivação para 

desenvolvimento do trabalho. Vejamos algumas falas: 

 

“Buscaram ligação com a secretaria, tentaram resolver o caso igual das 

pessoas idosas, crianças que teve abuso sexualmente (...)” (E18) 

 

“(...) a gente acabou de concluir, levantamos os grupos de novo que 

estava arquivado, né. (...) a gente acabou pegando aquele pique de volta 

que a gente tava perdendo, né.” (E3) 

 

“(...) foi assim uma motivação pra gente fazer aquilo que a gente já tinha 

feito há um tempo atrás e que, às vezes, a gente parou por falta, às vezes 

de incentivo ou troca de enfermeiro né. (...) melhorou a qualidade do 

nosso serviço.” (E26) 

 

Para o Ministério da Saúde, também integram as atribuições dos 

profissionais de saúde que compõem a equipe de saúde da família:  

 

II - Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos 
no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de 
forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde, 
considerando as características sociais, econômicas, culturais, 
demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as 
situações a serem acompanhadas no planejamento local; 
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X - Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o 
planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização 
dos dados disponíveis; 
XI - Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações 
implementadas, visando à readequação do processo de trabalho; 
XIII - Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo 
com as prioridades locais. (BRASIL, 2012a, p.43,45) 

 

Verificamos também que “identificar parceiros e recursos na comunidade 

que possam potencializar ações intersetoriais” (BRASIL, 2012a, p. 45) faz parte das 

atribuições dos profissionais de saúde. 

Concordamos com o Ministério da Saúde sobre o processo de gestão do 

trabalho nos dias atuais ainda seguir a lógica dos modelos taylorista e fordista, 

segundo a qual o trabalhador se submete ao trabalho, para satisfazer o interesse 

dos proprietários mediante sua necessidade de trabalhar, e ao exercício do controle 

de suas vontades. Sob tal lógica, o trabalho é desenvolvido de forma mecânica, 

repetitiva, tal como uma produção em série, desconectada de um processo global de 

produção, reproduzindo o que foi pensado em outro lugar e relegando a participação 

do trabalhador no processo de criação (BRASIL, 2009c).Observamos, portanto,  que 

as dificuldades verbalizadas pelos profissionais estão relacionadas ao contexto 

histórico do próprio processo de trabalho instituído e vivenciado ao longo dos anos 

pelos trabalhadores. 

Apesar das dificuldades relatadas, fica evidente que houve uma participação 

dos profissionais nas atividades de gestão de modo que os envolvidos puderam 

planejar coletivamente, integrar-se à prática e participar da implantação e 

implementação das atividades e que essa dinâmica trouxe benefícios e mudanças 

no processo de trabalho.  

Ao analisarmos a publicação do Ministério da Saúde que situa a Saúde da 

Família como estratégia de reorganização do modelo assistencial, verificamos que o 

mesmo propõe atividades que viabilizariam a reorganização das práticas de 

trabalho, tais como planejamento/programação local, acompanhamento e avaliação. 

Sobre o planejamento, pressupõe que:   

 

[...] quem planeja deve estar imerso na realidade sobre a qual se 
planeja. Além disso, o processo de planejamento deve ser pensado 
como um todo e direcionado à resolução dos problemas identificados 
no território de responsabilidade da unidade de saúde, visando a 
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melhoria progressiva das condições de saúde e de qualidade de vida 
da população assistida. (BRASIL, 1997b, p.19, grifos do autor) 

 

Em relação ao acompanhamento e avaliação, para o Ministério, assim como 

em outras etapas, “[...] deve considerar a realidade e as necessidades locais, a 

participação popular e o caráter dinâmico e perfectível da proposta [...]” e que “o 

resultado das avaliações não deve ser considerado como um dado exclusivamente 

técnico, mas sim como uma informação de interesse de todos (gestores, 

profissionais e população).” (BRASIL, 1997b, p.22) 

Merhy e Franco, ao discutirem sobre a organização e seus processos de 

trabalho, mencionam:  

 

O trabalho não é uma categoria isolada do contexto produtivo e 
relacional. Ganha dimensão ativa na realidade a partir da ação dos 
sujeitos e se estrutura não como ato congelado no espaço-tempo de 
uma Unidade ou Equipe de Saúde, mas sim como processo, que é 
dinâmico, se modifica e é atravessado por muitos interesses, tantos 
quantos são os sujeitos que interagem na atividade que lhe dá vida, 
o labor diário em torno da produção do cuidado. Sendo assim, os 
sujeitos e sua ação cotidiana devem ser colocados em análise para 
revelar o modo como se produz o cuidado. (2007, p.6) 

 

Percebemos que a atividade de gestão do trabalho é imprescindível para o 

desenvolvimento do processo de cuidar e que a participação de todos os 

profissionais nesse movimento viabiliza a mudança esperada nas práticas de saúde 

e, consequentemente, na organização dos serviços, efetivando os princípios do 

SUS. 

Assim como na categoria anterior, os residentes foram direcionados a 

desenvolver atividades relacionadas à gestão do trabalho, conforme previsto no 

PPC. Verificarmos os seguintes objetivos específicos que possibilitaram essas 

atividades: 

 

- Incentivar a implantação e implementação de rodas de 
conversa e outras estratégias analíticas que possibilitem o 
protagonismo social de todos os atores que fazem parte da rede de 
atenção à saúde, promovendo o diálogo entre profissionais, gestores 
e população, para discussão e resolução conjuntas das 
problemáticas locais; 
- Conhecer e atuar na rede de apoio institucional social, 
articulando e promovendo, permanentemente, possíveis propostas 
de ações integradas para a melhoria constante da qualidade de vida 
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e saúde da população, promovendo a ambiência necessária aos 
processos de saúde almejados; 
- Desenvolver habilidades para o processo de planejamento e 
gestão local em saúde, no contexto da Estratégia de Saúde da 
Família, considerando os princípios de Distrito Sanitário, bem como a 
visão estratégico-situacional, coerentes com os processos de co-
responsabilização e co-gestão preconizados pela PNH; (UFT, 2009, 
p. 6) 

  

Na terceira categoria, denominada Construção do conhecimento, 

emergem algumas temáticas, sendo a mais evidente a questão sobre o ensino em 

serviço. Verificando que no processo de ensino-aprendizagem do curso de 

residência uma das atividades era a educação em saúde e que a maior parte do 

curso é desenvolvida no serviço, o que denominamos de ensino em serviço, era de 

se esperar que os profissionais também identificassem esse ponto como uma 

atividade desenvolvida pelo curso. Vejamos algumas falas: 

 

“(...) eles passavam as coisas, eles faziam, aquelas reunião faziam grupo, 

aí eles passavam aquilo que eles aprendiam lá e passavam pra gente.” 

(E12) 

 

“(...) a gente ficou muito mais sociável, a gente aprendeu muita coisa com 

eles. (...) a gente tinha estudo, a gente adquiriu mais conhecimento, eles 

ensinaram muita coisa pra gente.” (E14) 

 

 “(...) tudo que eles tinham lá na teoria né, eles tentavam trazer pra cá 

para unidade.”(E16) 

 

 “Eles é... criaram um estudo, um grupo de estudo e de avaliação, aqui 

dentro da unidade pro profissional mesmo, sabe? avaliando os conceitos 

que a gente tinha, o que que tinha dado certo, o que que não tinha dado 

certo (...)” (E20) 

 

Além disso, os profissionais reconhecem que o desenvolvimento do curso 

possibilitou também momentos de aprimoramento profissional em virtude do 

envolvimento nas dinâmicas realizadas pelos residentes. Vejamos algumas falas 

nesse sentido: 
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“Nos ajudou bastante a mudar nosso conceito de trabalho é... a gente 

reviu nossas formas de atendimento. (...) a gente mudou a forma de como 

fazia, reviu nosso conceito de atendimento ao paciente.” (E4) 

 

 “(...) ele esclareceu muitas dúvidas da gente, dos agentes de saúde, e só 

veio assim aprimorar né, os nossos conhecimentos” (E13) 

 

“(...) veio acrescentar muita coisa pra gente que a gente não fazia, ele 

ajudou muito a esclarecer muitas dúvidas assim pra gente.” (E19) 

 

 “Assim, eles contribuíram muito né?  a gente cresceu em conhecimento, 

a gente pode ter mais habilidade (...)” (E21) 

 
O Ministério da Saúde entende que só é possível mudar a forma de cuidar, 

tratar e acompanhar a saúde da população se mudarmos também os modos de 

ensinar e aprender. Para tanto, propõe a educação permanente como estratégia de 

transformação das práticas de formação, de atenção, de gestão, de formulação de 

políticas, de participação popular e de controle social. Afirma ainda que o foco 

central não é a transmissão de novos conhecimentos, pois o acúmulo de saberes 

técnicos é apenas um dos aspectos para a transformação das práticas e que a 

formação e o desenvolvimento dos trabalhadores têm que envolver os aspectos 

pessoais, os valores e as ideias que cada profissional tem sobre o SUS. (BRASIL, 

2005c) 

Ainda segundo o Ministério da Saúde (2012a, p. 39): 

 

A educação permanente deve embasar-se num processo pedagógico 
que contemple desde a aquisição/atualização de conhecimentos e 
habilidades até o aprendizado que parte dos problemas e desafios 
enfrentados no processo de trabalho, envolvendo práticas que 
possam ser definidas por múltiplos fatores (conhecimento, valores, 
relações de poder, planejamento e organização do trabalho etc.) e 
que considerem elementos que façam sentido para os atores 
envolvidos (aprendizagem significativa). 

 

Apreendemos, nas falas, que o processo de ensino-aprendizagem 

fomentado pelo curso proporcionou o envolvimento e a participação dos 
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profissionais na seara das discussões, na construção coletiva e revisão dos 

conceitos instituídos. Nas instâncias onde ocorre o processo de ensino-

aprendizagem, a produção de espaços coletivos fomenta reflexões que propiciam a 

possibilidade de reformular as práticas de saúde desenvolvidas no mundo do 

trabalho (MIRANDA, MONTEIRO, TEIXEIRA, 2011). 

Ceccim, ao discutir a educação permanente como desafio ambicioso, afirma 

que:   

 

Cresce a importância de que as práticas educativas configurem 
dispositivos para a análise da(s) experiência(s) locais; da 
organização de ações em rede/em cadeia; das possibilidades de 
integração entre formação, desenvolvimento docente, mudanças na 
gestão e nas práticas de atenção à saúde, fortalecimento da 
participação popular e valorização dos saberes locais (2005, p.165) 

 

Ao verificarmos o PPC, identificamos o seguinte objetivo específico que 

corrobora com essa atividade: “participar da promoção de atividades de formação e 

de capacitação de pessoal, através de metodologia problematizadora, com vistas a 

prepará-lo sob a ótica da Estratégia de Saúde da Família” (UFT, 2009, p.6). Também 

nas diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica define-se ser atribuição dos 

profissionais de saúde “Participar das atividades de educação permanente” 

(BRASIL, 2012a, p.45). 

Outra categoria que emergiu das falas dos profissionais foi o Trabalho em 

equipe. Apesar dessa categoria não representar uma atividade propriamente dita, é 

de fundamental importância, pois a ESF tem como característica o desenvolvimento 

das atividades realizadas por uma equipe de profissionais de diversas categorias. 

Segundo o Ministério da Saúde, é atribuição dos profissionais de saúde “realizar 

trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de 

diferentes formações” (2012a, p. 45) 

Destacamos inicialmente as falas que expressam o sentido do envolvimento 

profissional: 

  

“(...) o pessoal gostava muito. (...). Em todas as áreas, psicologicamente, 

emocionalmente, entendeu, elas participam, elas visitam. (...) até incentiva 

mais a gente visitar também, que saia com elas.” (E2) 
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 “(...) foi uma equipe mesmo que a gente montou (...)” (E24) 
 

 “(...) conseguiram fazer uma integração muito boa entre a saúde da 

família e residente” (E27) 

 

As falas mostram a manifestação dos profissionais sobre a importância da 

troca de experiências e saberes entre os profissionais e a visibilidade das ações 

desenvolvidas pela equipe: 

 

“(...) elas colocaram assim, todo mundo conversando, sabendo a 

dificuldade de um e de outro né, e vendo aonde podia melhorar, aonde 

podia manter o que dali já tava bom, né.” (E7) 

 

“(...) vieram assim, com muitas ideias, né? E assim a gente fez um 

trabalho é que acrescentou muita coisa aqui dentro, enquanto equipe, 

enquanto trabalho nas atividades, fizeram assim a gente sair mais sabe?” 

(E23) 

 

 “(...) vendo o trabalho que a gente fazia eles tava por dentro, tava 

ajudando a gente, a gente ajudando eles e de certa forma eles ajudaram 

a gente a montar grupo. Assim, motivava a gente aos grupos.” (E24) 

 

“(...) elas ajudaram muito, eu acho que foi bom não só pra nós aqui no 

posto, mas pra comunidade em si, né? Elas trabalharam muito e também 

são profissionais assim, que a gente vê que têm muita responsabilidade.” 

(E7) 

 

Outro ponto que surge nas falas está relacionado ao desenvolvimento da 

interdisciplinaridade e à necessidade de ampliação das categorias profissionais da 

ESF: 

“(...) ela não tinha preguiça de fazer visitas (...) sempre quando ia não ia 

só (residentes), às vezes ia a enfermeira, ia o médico. Sempre tava 

aquela equipe (...)” (E12) 

 



81 

 

  

“Acho que a gente tinha que ter realmente um psicólogo na nossa 

unidade (...) você é psicólogo, você é agente, você é tudo pros pacientes” 

(E11) 

 
Apesar da importância do trabalho em equipe para a ESF, verificamos que 

algumas falas expressam resistência dos profissionais do serviço ao 

desenvolvimento das atividades e à presença dos residentes no serviço: 

 

“No início, alguns profissionais, até hoje teve, têm resistência desses 

profissionais, né? não é só porque tava a residência, mas tudo que é 

implantado aqui.” (E10) 

 

“(...) o problema é que muitos funcionários não contribuíram pro 

desenvolvimento das atividades que foram propostas. Foi feito como se 

fosse obrigado (...)” (E28) 

 

“Teve uma certa resistência, mas depois o pessoal foi meio que 

entendendo qual era a proposta da equipe que veio” (E8). 

 

Dentre os fundamentos e princípios que regem a Atenção Básica, temos 

grupos trabalhando de forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe. Para o 

Ministério da Saúde: 

 

A presença de diferentes formações profissionais assim como um 
alto grau de articulação entre os profissionais é essencial, de forma 
que não só as ações sejam compartilhadas, mas também tenha lugar 
um processo interdisciplinar no qual progressivamente os núcleos de 
competência profissionais específicos vão enriquecendo o campo 
comum de competências, ampliando assim a capacidade de cuidado 
de toda a equipe. (BRASIL, 2012a, p.22) 

 

Na discussão sobre equipe multiprofissional em saúde da família, Moretti-

Pires e Campos mencionam que: 

 

[...] as equipes devem atuar integrando as diversas competências e 
categorias profissionais que as compõem; primar pela ação 
articulada com setores que medeiam e interferem nos deter- 
minantes socioculturais do processo saúde-doença, fugindo da lógica 
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do atendimento curativo e apenas da demanda na Unidade de Saúde 
da Família; e ter foco na horizontalidade, vínculo e 
corresponsabilidade pelas ações junto aos usuários do sistema. 
(2010, 380) 

 

É possível observar que o trabalho em equipe, segundo a lógica proposta 

pelo Ministério da Saúde, também foi fomentado durante o curso, sendo percebido e 

vivenciado pelos profissionais. Porém, identificamos que nesse aspecto também 

foram perceptíveis algumas dificuldades e resistência. Assim, observamos que a 

resistência ao trabalho em equipe está relacionada ao trabalho fragmentado de cada 

profissional, característica do próprio processo de sua formação. Ainda nos dias 

atuais, alguns profissionais não conseguem compreender a proposta do trabalho em 

equipe, a qual não significa o desenvolvimento das suas atribuições isoladamente, 

mas, sim, o compartilhamento do seu conhecimento com o dos demais profissionais 

para, dessa forma, definir e propor coletivamente as melhores estratégias de 

atuação visando à qualidade do atendimento e qualidade de vida da população.  

Nesse sentido, Costa Neto (2000) já mencionava que a produção de 

serviços de saúde decorria do trabalho individual dos profissionais e que o trabalho 

em equipe significava apenas uma abordagem multiprofissional, compartilhamento 

do mesmo espaço físico em uma unidade de saúde, sem nenhuma ação efetiva da 

inter e transdisciplinaridade.  

Assim, é possível encontrar falas que mencionam a dificuldade do trabalho 

em equipe. Ressaltamos que, apesar de ser uma proposta em vigor há alguns anos, 

entendemos que a mudança nas atitudes dos profissionais está atrelada ao 

processo de formação. Portanto, ainda nos encontramos em processo de construção 

e reconstrução das propostas do SUS que promoverá a reorganização dos serviços 

de saúde. 

O objetivo específico “produzir a avaliação dos planos, das ações e do 

desempenho da equipe de saúde, no sentido de otimizar o trabalho de equipe, em 

busca da transdisciplinaridade, e favorecer a saúde da população” (UFT, 2009, p.6) 

foi utilizado como indutor para o desenvolvimento das atividades realizadas pela 

equipe, fomentando sempre o trabalho inter e transdisciplinar. 

A quinta categoria identificada que denominamos Perfil profissional 

também não se relaciona a uma atividade propriamente dita, mas surge nas falas 
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dos profissionais a ênfase nas características individuais referentes ao perfil e 

atuação dos residentes. 

 

“(...) elas são muito prestativas, elas foram pra mim teve uma boa 

evolução. (...) elas dedica muito ao serviço dela, eu gostei, achei que foi 

eficiente.” (E5) 

 

“Eles eram umas pessoas maravilhosa.” (E12) 

 

“Eles tentaram fazer o melhor, pessoas magníficas, esforçados, muito 

dedicados. (...) eles tentaram fazer o melhor aqui dentro, mas não sei qual 

aproveitamento que eles tiveram (...).” (E28) 

 

“(...) eles teve uma preocupação pra tá arrumando a unidade de saúde 

aqui.” (E29) 

 

Quando falamos de perfil profissional, nos reportamos ao conceito sobre 

competência. Ao buscar a literatura, observamos haver muitos conceitos sobre 

competência e, assim, optamos por adotar o proposto por Witt, em seu estudo 

“Competências da Enfermeira na atenção básica: Contribuição à construção das 

Funções Essenciais de Saúde Pública”, por ser mais aderente à nossa temática. 

Essa autora entende que: 

 

A competência tem sido relacionada à capacidade de articular e 
mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, colocando-os em 
ação para resolver problemas e enfrentar situações de 
imprevisibilidade em uma dada situação concreta de trabalho e em 
um determinado contexto cultural. Ela compreende um conjunto de 
saberes e capacidades que os profissionais incorporam por meio da 
formação e da experiência, somado à capacidade de integrá-los, 
utilizá-los e transferi-los em diferentes situações profissionais. (2005, 
p.116) 

 

Ainda nesse estudo, a autora classificou as competências em áreas de 

domínio: valores profissionais; comunicação; trabalho em equipe; gerência; 

orientação à comunidade; promoção da saúde; resolução de problemas; atenção à 

saúde; educacional; em ciências básicas da saúde publica. 
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Ao avaliarmos as competências por área de domínio, nos reportamos a outro 

estudo realizado por Nascimento - “A residência multiprofissional em saúde da 

família como estratégia de formação da força de trabalho para o SUS”. Nesse 

estudo, a autora construiu um perfil de competências para orientar a formação 

profissional na modalidade residência. Como base teórica, utilizou as áreas de 

domínio das competências propostas por Witt e criou as competências com base no 

seu objeto de estudo. 

Comparando as falas dos profissionais de saúde e as competências 

definidas por Nascimento (2008), verificamos que todas as falas estão relacionadas 

ao domínio valores profissionais. Porém, ao analisarmos as demais categorias, 

observamos que os residentes apresentam competências relacionadas em todas as 

áreas de domínio. 

Entendemos ainda que as características dos residentes manifestadas pelos 

profissionais do serviço foram de fundamental importância para o desenvolvimento 

das atividades propostas pelo curso e desenvolvidas pelos residentes, contribuindo 

de forma bastante significativa para adesão, participação e envolvimento da equipe. 

No PPC estavam previstos não apenas objetivos que direcionavam às 

atividades em si, mas também ações que focavam a atuação dos profissionais, as 

quais refletem diretamente no perfil profissional. Observamos essa questão nos 

seguintes objetivos específicos:  

 

- Trabalhar com base na realidade local, através de uma prática 
humanizada associada à competência e postura ética, 

considerando os conhecimentos popular e científico; 
- Manter um processo permanente de reflexão sobre os 
aspectos éticos do processo de trabalho em saúde. (UFT, 2009, 

p.5-6, grifo nosso) 

 

Ao confrontarmos as atividades propostas no projeto do curso, bem como 

seus objetivos, com as atividades identificadas pelos profissionais do serviço, 

efetivamente desenvolvidas pelos residentes, percebe-se haver compatibilidade de 

atividades, o que demonstra que o curso conseguiu efetivar sua proposta de 

formação para os profissionais que desenvolveram a residência multiprofissional.  

Também apreendemos que todas as atividades elencadas pelos 

entrevistados fazem parte das atribuições dos profissionais de saúde da atenção 

básica preconizadas pelo Ministério da Saúde. Assim, entendemos que o curso 
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desenvolveu todas as atividades pautado nos referenciais teóricos sobre Atenção 

Básica/ Estratégia Saúde da Família, objeto de estudo do curso.  

 

4.2.2 O Programa de Residência Multiprofissional – facilidades e dificuldades 
dos profissionais do serviço para participação das atividades 

 

Para esta dimensão, foram encontradas 37 unidades de contexto e 47 

unidades de registro, das quais emergiram 6 categorias relacionadas às facilidades e  

6 elencadas como dificuldades. 

Os profissionais de saúde reconhecem que foram desenvolvidas várias 

atividades pelos residentes em virtude do seu processo de aprendizagem, sendo 

que, entre as propostas, algumas já eram realizadas pelos profissionais do serviço e 

outras eram novas para o grupo. Fica claro que houve um envolvimento e 

participação efetivos da maioria dos profissionais no desenvolvimento dessas 

atividades e que eles reconhecem que a existência tanto de facilidades como de 

dificuldades na adesão e participação proposta e realizada pela equipe.  

Dentre as facilidades mencionadas, foi identificada a categoria A residência 

como colaboradora/apoio no processo de trabalho e do trabalho em equipe, na 

qual apreendemos, em algumas falas, que os profissionais de saúde verbalizaram 

facilidade em participar das atividades desenvolvidas pelos residentes, pois as 

mesmas eram discutidas com o grupo, construídas coletivamente e realizadas 

mediante consenso, avaliando sempre a disponibilidade da equipe. Também 

consideravam os residentes enquanto profissionais pertencentes à equipe. Vejamos 

algumas falas nesse sentido: 

 

“Eu acho que nada que é imposto pra uma equipe funciona, porque você 

não consegue crescer, não consegue desenvolver. (...) quando a gente 

chegou num consenso, que não seria bem assim, a gente começou a 

desenvolver bem o trabalho, então, assim, foi gratificante pra todo mundo 

(...)” (E8) 

 

“Chegava, conversava, a gente via se tinha condições de fazer. Se não 

tinha, não tem, a gente não tem como fazer né, e não podia fazer.” (E16) 
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“E chegou uma determinada época que nós tava dentro do processo, 

quando nos percebemos, nós já tava todo mundo inteirado, interagindo 

junto, programando junto, fazendo junto né.” (E23) 

 

“(...) a gente ia programar alguma coisa porque eles já tava já interagindo 

na equipe, já tava junto com a equipe. Era como se a nossa equipe 

pudesse contar com a psicóloga (...), com a assistente social (...), o 

dentista, né?” (E23) 

 

Os profissionais de saúde também verbalizaram que os residentes os 

motivavam e apoiavam no desenvolvimento do processo de trabalho, gerando, em 

alguns momentos, a reorganização desse processo e a melhoria do trabalho 

realizado. Apesar da sobrecarga de trabalho, entendem que a participação nas 

atividades gerava compensação posteriormente. Algumas falas permitem essa 

compreensão: 

 

“Eu tive um suporte muito bom das meninas, é... e as atividades foram 

fluindo” (E10) 

 

“E agora eu fiquei sozinha, então esse apoio a gente não tem. Mas as 

atividades pra mim não foram difíceis de serem desenvolvidas, porque na 

unidade já tinha um início, né? A gente só precisava de um incentivo. Eu 

acho que de uma reorganização, que foi feito no processo de trabalho, 

né? Foi reorganizado.” (E10) 

 

 “(...) apesar da gente tava cansado ou com tarefa na área (...) a gente 

fica um pouco reclamando, mas ficava e, no final, acaba achando uma 

coisa produtiva daquilo ali.” (E14) 

 

 “(...) é mais uma rotina de trabalho, eles só tentaram aprofundar coisa 

como mudanças no atendimento, programas, eles trabalharam melhor os 

programas como o programa do sisprenatal, hipertensão, visitas e outras 

coisas.” (E28) 
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A fala abaixo é relevante por evidenciar que o profissional não reconhece 

nenhuma diferença na forma de trabalhar com base nas propostas do curso, porém 

reconhece que ajudaram e ampliaram seu processo de trabalho:   

 
“(...) eu, como técnica de enfermagem, o meu trabalho é o mesmo, é 

curativo, é vacinas, é o trabalho de prevenção que a gente já faz, é igual é 

palestra eu já fazia as palestras mesmo em sala de espera, (...) claro que 

somou, ajudou, mas, assim... que teve uma diferença da forma como eu       

trabalhava antes para agora eu não acho não.” (E7) 

 
A segunda categoria identificada foi Diálogo e escuta como articulador do 

trabalho em equipe, conforme mostram algumas falas: 

 

“(...) desde o momento que se propõe a conversar, se propor a ouvir, 

porque você tem que ouvir o que o outro fala, então, acredito que tudo 

que você se propõe a ouvir e a melhorar foi bem.” (E4) 

 

“(...) não tive dificuldade nenhuma, qualquer coisa perguntava pra elas, 

elas tava pronta pra me responder.” (E6) 

 

Percebemos que a escuta e o diálogo foram instrumentos importantes 

utilizados pelos residentes, facilitando a aceitação dos profissionais de saúde no que 

se refere à sua participação na unidade, favorecendo também o relacionamento 

interpessoal entre o grupo.  

Outra categoria apreendida foi A residência como apoio no processo de 

qualificação profissional. A educação em saúde foi uma das atividades 

desenvolvidas pelos residentes e, nas falas dos profissionais, fica evidente que essa 

atividade facilitou sua participação no desenvolvimento do curso, contribuindo com 

sua atuação profissional.  

 

“Me ajudaram até no processo de (...) fazer o técnico (...). Foi elas que me 

deram material pra estudar (...)” (E6) 

“(...) eu saio daqui mais fortalecida, mais preparada psicologicamente né, 

o meu conhecimento sai mais fortalecido.” (E20) 
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“Eu tive muito foi que ganhar, eu aprendi muito, pra mim foi ótimo.” (E22)  

 
Os profissionais necessitam compreender que o seu espaço de trabalho é 

um local privilegiado de produção e disseminação de conhecimento e não apenas 

para atender pessoas em busca de tratamento de doenças. Assim, entende-se que 

a educação para o trabalho não é somente para formar bons técnicos, mas, 

sobretudo, deve ser uma educação que pensa o trabalho e a produção do mundo 

visando formar profissionais criativos no pensar, sentir, querer e atuar. (BRASIL, 

2005c) 

Outra facilidade mencionada pelos profissionais expressa sua afinidade, 

interesse e entrosamento na participação das atividades desenvolvidas pelos 

residentes, bem como o reconhecimento e satisfação em fazer parte dessas 

atividades. Assim, denominamos essa categoria de Envolvimento e participação 

dos trabalhadores no desenvolvimento das atividades. Algumas falas permitem 

apreender esse envolvimento: 

 

“Envolvia bastante, de fazer mapa, de fazer tudo, de desenhar, foi bem 

interessante. Fazia porque acreditava, porque eu gosto muito de saúde 

pública (...)” (E8) 

 

“(...) a gente se integra, né, junto com os grupos e a gente não teve 

dificuldade não, a gente leva aí, a gente faz tudo direitinho.” (E9) 

 

“Então, às vezes, eu ficava achando que tinha tido um prejuízo de falta de 

visita na área por causa desse horário que eu tinha que cumprir aqui, 

mas, quando eu entrava na palestra que era edificante, aí eu percebia 

que a perda tinha uma compensação maior, né?.” (E20) 

 

“(...) eu acabava me entrosando com eles em tudo, né, tanto na questão 

dos grupos como na questão das visitas domiciliar.” (E24) 

 

Um profissional expressa que a facilidade de participar das atividades 

desenvolvidas pelo curso de residência está relacionada à sua habilidade para atuar 
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com várias pessoas e também às atividades referentes ao seu trabalho como 

“professor”. Por considerarmos que essa fala retrata uma faceta distinta das demais 

categorias apresentadas, denominamos a categoria Conhecimentos e habilidades 

prévios que facilitaram o processo de trabalho.  

 

“Não, eu nunca tive dificuldade (...) porque eu já trabalhei muito com 

pessoa, é... já fui professora, (...)” (E21) 

 

Embora retrate a fala de apenas um profissional, entendemos ser importante 

sua menção por evidenciar que a habilidade prévia favorece o desenvolvimento do 

processo de trabalho enquanto atuação de “professor”, facilitando a prática de 

atividades preconizadas pela Estratégia Saúde da Família como palestras, 

atividades de grupos, dentre outras. Ressaltamos que essas ações foram 

desenvolvidas e incentivadas pelos residentes para implantar, implementar e ampliar 

as atividades desenvolvidas pelo grupo. Essa fala expressa também a habilidade do 

profissional nas relações interpessoais.  

A última categoria identificada foi Novo despertar. Verificamos que os 

profissionais reconhecem as atividades desenvolvidas pelos residentes como algo 

novo, que favoreceu o despertar para novas formas de desenvolver o processo de 

trabalho e ampliação dessas atividades, conforme as seguintes falas:  

 

“(...) foi uma, como se fosse uma novidade, um novo despertar, né? (...).” 

(E22) 

 

“A gente começou a ver outras coisas, mudar aí o foco e ver a 

comunidade com mais clareza (...)” (E22) 

 

Os profissionais de saúde também sentiram dificuldades com relação à 

participação nas atividades desenvolvidas pelos residentes. Alguns identificaram 

tanto facilidades quanto dificuldades nesse processo. A apresentação das 

dificuldades tem relevância, pois, com base nelas, é possível repensar novas 

estratégias para o desenvolvimento dos cursos que serão propostos.  

Nas categorias relacionadas às dificuldades, verificamos ser a mais 

frequente é a que revela que os profissionais de saúde apresentam resistência ao 
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processo desenvolvido pelo curso de residência. Essa categoria foi definida como 

Resistência à colaboração na residência no processo de trabalho e ao 

processo de mudança, o que está relacionado à aceitação de novas ideias e ao 

processo de mudança delas decorrente, ou seja, o medo do novo, a insegurança 

sobre se realmente daria certo ou o receio de sair de sua zona de conforto. As falas 

permitem essa apreensão: 

 

“No começo é muito difícil aceitar ideias, mas, depois que a ideia é 

implantada e colocada no papel, discutida, vendo fica mais fácil.” (E1) 

 

“Outra coisa que não foi fácil foi a criação do conselho, pois ideia nova, 

quando joga para a comunidade, não é fácil.” (E1) 

 

“(...) quando fala assim mudança, você fica né? Ah meu Deus, será, como 

é que vai ser, será se vai ser bom meu Deus, será como é que é?” (E23) 

 

“No início vamos dizer que a gente ficou um pouco mais arredio a isso, 

por ser mudanças, né? (...)” (E27) 

 

Outra questão a ser observada nessa categoria é a resistência referente à 

participação de terceiros (residentes) no processo de trabalho do grupo. Existe um 

pré-conceito de achar que alunos atrapalham o serviço e aumentam a demanda de 

trabalho. Vejamos algumas falas: 

 

“Dificuldade? Ah! teve. (...) porque no início a gente ficou imaginando 

assim, (...) elas vieram para atrapalhar e tudo, até a gente entendeu qual 

o papel delas, então, teve uma dificuldade imensa. (...) Depois que a 

gente entendeu se tornou mais fácil.” (E3) 

 

As falas evidenciam que, em geral, os profissionais apresentaram 

dificuldades para reorganização do trabalho em função de novas atividades, 

priorizando sempre o atendimento individual: 

. 
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“Eu tive dificuldade por isso, por causa do meu trabalho, né? (...) quando 

era o dia do grupo (...), mas tinha agendado paciente, não, não, não pode 

deixar o paciente, não pode remarcar o paciente (...). Então, eu não podia 

participar porque eu tinha que tá auxiliando.” (E18) 

 

Na categoria denominada Conhecimento insuficiente para execução de 

novas atividades, salientamos as seguintes falas: 

 

“Só teve assim um pouco de dificuldade com ficha A para classificar as 

famílias de risco.” (E1) 

 

“A única coisa assim que teve de mudança foi na ficha A, na forma de 

cadastramento, classificação de risco; aí a gente teve, assim, um 

pouquinho de dificuldade no início, mas loguinho... entendeu, a gente 

entendeu (...)” (E2) 

 

“(...) no início, como eu nunca tive nenhum curso, era... tudo pra mim era 

mais novo, né? Igual esses trem de fazer palestra (...) eu não sabia muito 

fazer palestra assim.” (E29) 

 

Notamos profissionais que iniciam as atividades desprovidos de 

conhecimento prévio e de habilidades para exercer a função. Em alguns casos, a 

realização de novas atividades também gera dificuldades, mas que são sanadas a 

partir do momento em que há orientação para tal. Assim, entendemos que o 

processo de educação permanente para os profissionais do serviço deve ser 

contínuo, sempre pautado na necessidade e demanda do serviço no momento. 

Algumas dificuldades mencionadas estão relacionadas a características 

pessoais dos profissionais como timidez, introvertimento, medo de se expor. Diante 

das falas que demandam essas questões, denominamos a categoria Dificuldade 

para exposição de ideias e envolvimento devido a características pessoais. 

Vejamos algumas de suas falas: 
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“(...) eu sou um pouco fechada né, aí... e tenho medo de me expor e 

tenho medo de tá, assim, chegando nas pessoas , assim com medo das 

pessoas (...)” (E6) 

 

“(...) eu não sou uma pessoa muito, assim, extrovertida, assim eu sou um 

pouco quieta, assim, aí eles puxavam a gente pra a gente fazer aquilo, 

entendeu?” (E12) 

 

“(...) nas rodas de conversas (...) a gente tinha que trazer alguma coisa 

pra falar e eu tive sim dificuldade.” (E5) 

 

“(...) eu era muito tímida, aí tinha que apresentar, tinha que falar, (...) era 

uma tristeza porque eu sou muito tímida pra falar, sabe?” (E19) 

 

Na fala de um dos profissionais, emergiu uma questão que não se encaixa 

nas demais categorias, sendo necessária a definição da categoria que chamamos 

de Relacionamento interpessoal com indivíduos estranhos à equipe. Nessa 

categoria, observamos que a dificuldade emerge da relação interpessoal entre os 

indivíduos. A postura profissional e a forma como as questões são apresentadas e 

trabalhadas podem causar estranhamento e dificuldade de adesão ao envolvimento 

do grupo. Essa dificuldade estava relacionada não ao grupo como um todo, mas, 

especificamente, a uma pessoa. O trabalho em equipe demanda a necessidade de 

construção coletiva, pois a imposição gera descontentamento e pouca adesão ao 

trabalho. Vejamos essa fala: 

 

“Eu tive dificuldade com relação a uma pessoa só que fazia parte da 

equipe que veio, a gente bateu um pouco de frente, a gente discutiu um 

pouco, (...) porque assim é meio que não veio aquela parte a gente vai 

construir junto, mudar a visão construindo juntos, mas foi mais aquela 

coisa imposta.” (E8) 

 

Na categoria Tempo insuficiente para participar das atividades devido à 

sobrecarga de atividades da ESF apreendemos que a equipe de saúde da família 

tem inúmeras atividades a serem realizadas; em algumas situações, há mesmo uma 
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sobrecarga devido ao grande número de famílias a serem acompanhas ou ao 

excesso de atividades que são demandadas continuamente para essa equipe. Essa 

sobrecarga gera pouco envolvimento e participação dos profissionais em novas 

atividades, como no caso das propostas trazidas pelo curso de residência. Nesse 

sentido, uma das questões propostas pelo curso era somente realizar atividades em 

parceria com a equipe quando houvesse o envolvimento dos profissionais, pois, a 

partir do momento que o curso deixasse de atuar naquela unidade, o grupo de 

profissionais deveria ter condições de dar continuidade ao processo de trabalho 

implantado. Algumas falas referem-se a essa questão: 

 

“O problema só era aquela falta de tempo quando a gente tinha que 

participar em grupo de um programa (...)” (E20) 

 

“(...) a gente tem uma sobrecarga muito grande de visitas que tem que dar 

conta, né?” (E20) 

 

Outra categoria relacionada ao tempo foi Tempo insuficiente para 

desenvolvimento das atividades propostas. Nessa categoria, diferentemente da 

anterior, o profissional verbaliza que o curso trouxe muitas proposições relevantes 

ao trabalho realizado pela equipe, porém o tempo de permanência dos residentes foi 

insuficiente para tantas atividades. Mesmo com a saída dos residentes, o grupo de 

profissionais do serviço conseguiu dar continuidade às propostas. Nesse caso, 

percebemos claramente que o objetivo do curso de somente desenvolver atividades 

que fossem aderidas pela equipe realmente teve êxito, como evidenciam as falas: 

 

“A única coisa que a gente percebia é que era muita coisa pra ser feito 

num tempo curto,(...) mas, mesmo assim, ainda ficou muita coisa pra ser, 

que a gente deu continuidade, né.” (E10) 

 

Elencar as facilidades e as dificuldades percebidas pelos profissionais de 

saúde referentes à sua participação nas atividades propostas pelo curso de 

residência é importante, pois revela situações que, muitas vezes, não são previstas 

e ponderadas nos programas pedagógicos do curso. Entendemos que essas 

situações deverão ser consideradas quando da elaboração de novos projetos, 



94 

 

  

prevendo estratégias que potencializem as facilidades encontradas e amenizem as 

dificuldades vivenciadas. Sabemos que dificuldades e facilidades sempre estarão 

presentes, pois a representação das vivências de cada profissional reflete seu 

contexto cultural, social, econômico e político. 

É possível perceber também que alguns profissionais apresentam 

dificuldades em desenvolver as atribuições sob sua responsabilidade e que alguns 

ainda apresentam pouco conhecimento sobre a proposta a ser desenvolvida pela 

equipe que compõe a Estratégia Saúde da Família. Porém, foi possível identificar 

que o processo de ensino em serviço fomentado pelo curso de residência 

proporcionou mudanças nas atitudes e nos modos operantes de realizar as ações de 

saúde pelos profissionais. 

 

4.3 Contribuições do Programa de Residência Multiprofissional para mudança 

na organização do serviço na Estratégia Saúde da Família 

 

Ao analisarmos as contribuições mencionadas pelos profissionais, 

identificamos que se relacionam às atividades desenvolvidas pelo curso, bem como 

ao referencial teórico utilizado. Identificamos também alguns objetivos específicos 

que fomentaram as propostas desenvolvidas pelos residentes e que corroboram com 

as falas que expressam as contribuições do programa de residência para a mudança 

na organização do serviço. Verificamos os seguintes objetivos: 

 

- Conhecer, discutir e divulgar os princípios, método, diretrizes, e 
dispositivos da PNH; 
- Implantar e/ou implementar os dispositivos da PNH na unidade 
de saúde em que estiverem desenvolvendo suas atividades 
estudantis e profissionais; 
- Desenvolver o processo de trabalho em saúde fundamentado 
nos princípios da universalidade, da equidade e da integralidade, e 
de acordo com as diretrizes “Valorização do Trabalho e do 
Trabalhador” e “Co-gestão” da PNH; (UFT, 2009, p.5) 

 

Percebemos que na proposta do curso, a qual foi implantada, foram 

adotadas as bases teóricas da Política Nacional de Humanização da Atenção e 

Gestão do SUS (PNH) por entender que atuam como aporte e articuladoras das 

referências e instrumentos com a finalidade de inserção nos processos de trabalho, 

no movimento de sua construção, gerando desequilíbrio de seus arranjos e 
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produzindo desvios nas relações instituídas, instigando, portanto, novas 

composições, outras possibilidades de ser e trabalhar nas instâncias do SUS 

(FILHO; BARROS; GOMES, 2009)  

Nesse núcleo direcionador, foram encontradas 60 unidades de contexto e 79 

unidades de registro, das quais emergiram 5 (cinco) categorias: (1) Apoio matricial; 

(2) Ressignificação do processo de trabalho; (3) Educação permanente; (4) Trabalho 

em equipe e (5) Prática de cuidado à saúde 

A primeira categoria identificada foi denominada Apoio matricial. Nela 

aparecem falas que evidenciam o fato do curso ter contribuído enquanto apoio 

matricial no sentido do desenvolvimento e reorganização de atividades, 

considerando que o grupo de residentes atuou como apoio nos processos de 

trabalho, conduzindo as discussões e propondo a construção coletiva das atividades 

a serem desenvolvidas.  

 

“(...) o que a gente fazia, o que elas fizeram ,a gente já fazia, entendeu. A 

gente só teve mais um apoio delas (...). Aí só melhorou o grupo, a 

atividade.” (E2) 

 

“(...)as reunião a gente já tinha, né?  reuniões com os grupos (...). Elas 

fizeram implantar, mas já tinha essas reuniões já, diariamente com o 

pessoal. O grupo de gestante também já tinha, né? E elas implementaram 

mais algumas coisas, mas teve curso, capacitação, curso de gestante, né, 

que elas ajudaram a desenvolver na unidade.” (E9) 

 

“(...) pra gente era um suporte, querendo ou não, era mais trabalho, mas 

era algo que não estava sendo feito. (...) foi um apoio que eu sinto falta 

hoje.” (E10) 

 

“A gente fazia reunião de forma esporádica, dependendo da necessidade 

de cada situação, depois deles aqui nós fizemos as reuniões semanais 

(...).” (E22) 

 

“(...) muita coisa (...) a gente não conseguia fazer só, né? Aí, com a ajuda 

deles, eu consegui” (E25) 
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Outro aspecto importante revelado foi o apoio no sentido da motivação para 

desenvolvimento das atividades:  

 

“(...) a gente já tinha o núcleo de hipertenso, o núcleo de hipertenso tinha 

acabado, quando eles vieram pra cá, aí botaram palestra (...). A gente 

tinha acabado as palestras, não tinha, agora a gente tem palestra da 

gestante, do hipertenso, dia da criança, né. (...) com eles vindo pra cá, 

reativou esse encontro.” (E11) 

 

“Tinha muita coisa que tava parado e durante o tempo que eles tiveram 

aqui deu andamento as coisas na unidade.” (E15) 

 

“E eles eram o tempo todo no alto astral, incentivando, porque, como se 

diz, trabalhar com gente é muito complicado, né?” (E24) 

 

Foram também evidenciadas situações nas quais as propostas sugeridas 

pelo grupo de residentes encontraram barreiras para serem implantadas. Em 

contrapartida, o apoio proporcionado pelos residentes, principalmente na 

reorganização do processo de trabalho, facilitou e reduziu a carga de trabalho para 

alguns profissionais, conforme verificamos nas seguintes falas:  

 

“(...) eles quiseram introduzir também é... uma sala de espera. O 

problema é que a gente não tinha um espaço físico.” (E20) 

 

“(...) melhorou um pouco porque essa sobrecarga de responsabilidade 

você sabe, nós temos vários programas, temos que cumprir esses 

programas e correndo atrás de cumprir esses programas a gente quase 

não tem tempo pra outras tarefas. Aí, eles entraram assim como reforço.” 

(E20) 

 

A escuta e o reconhecimento das necessidades também foram mencionados 

e compreendidos como situações de apoio proporcionado pelo grupo de residentes 

ao longo do curso como um todo: 
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“Mudou muito quando eles vieram pra cá, porque eles ajudaram muito a 

gente, muito, muito. Às vezes você tinha alguma dúvida, (...) às vezes, a 

gente fica meio triste, aí chegava e conversava” (E11) 

 

“Tem uma questão que foi feita aqui e até hoje a gente tem dificuldade de 

organizar, mas que passou ser uma preocupação da equipe - é o 

problema da saúde mental” (E22) 

 

Entendemos como apoio matricial o conceito trazido pela PNH, segundo o 

qual um arranjo organizacional, desenvolvido por uma pessoa ou equipe com 

experiência na área, apoiará a integração de serviços e práticas de saúde para a 

qualificação da atenção. Esse conceito ainda acrescenta que “o apoiador, ao invés 

de prescrever determinações, reconhece a legitimidade da equipe e negocia as 

propostas e as formas de realizá-las” (OLIVEIRA, 2010, p.49).  

 Para Santos Filho, Barros e Gomes, “a função do apoiador institucional é de 

contribuir para gestão e organização de processos de trabalho, na construção de 

espaços coletivos onde os grupos analisam, definem tarefas e elaboram projetos de 

intervenção.” (2009, p.606) 

Durante o desenvolvimento do curso, os residentes foram instigados a 

desenvolver a função de apoiadores da equipe de saúde onde estavam inseridos 

com a ajuda e orientação dos preceptores. Nesse processo, foram instituídos alguns 

dispositivos como reuniões permanentes com a equipe, fluxograma analisador, 

grupos de estudo e outros que contribuíram com o processo de desconstrução e 

construção das práticas de saúde e organização do serviço. Todo esse movimento 

gerou ainda motivação para o trabalho na maioria dos profissionais, porém também 

surgiram descontentamentos diante das propostas de mudança. 

A motivação também é importante, pois gera a vontade de ser participativo 

e, consequentemente, de tentar fazer diferente, transformando os atos de saúde em 

busca da efetivação das propostas do SUS. Para o Ministério da Saúde, “a gestão 

participativa é um valioso instrumento para a construção de mudanças nos modos 

de gerir e nas práticas de saúde [...]” (BRASIL, 2009c, p.10).   

Nesse sentindo, Mori e Oliveira (2009, p. 629 apud BENEVIDES; PASSOS, 

2005, p. 390) assinalam:  
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Sujeitos engajados em práticas locais, quando mobilizados, são 
capazes de, coletivamente, transformar realidades transformando-se 
a si próprios neste mesmo processo. Trata-se, então, de investir, a 
partir dessa concepção de humano, na produção de outras formas de 
interação entre os sujeitos que constituem os sistemas de saúde, 
deles usufruem e neles se transformam.  

 

Além da importância do apoio proporcionado pelo curso, identificamos a 

categoria Ressignificação do processo de trabalho, sendo as questões 

relacionadas a essa temática muito evidentes e as mais frequentes nas falas.  

Apreendemos, como uma faceta dessa categoria, a ressignificação no sentido da 

reorganização do processo de trabalho, o surgimento de novas ideias e a 

instrumentalização para desenvolvimentos das atividades. Vejamos as falas: 

 

“(...) contribui pro nosso método de trabalho, assim, enquanto equipe, 

enquanto pessoa também, assim, que a gente pode rever nossos 

conceitos, nossos atendimento (...)” (4) 

 

“(...) elas ajudaram muito aqui. A enfermeira principalmente, (...) ela disse 

que antes ela não fazia saúde da família, aí, depois que as meninas 

vieram pra cá, as residentes, é... ela realmente passou a conhecer o que 

que era trabalho do saúde da família e passou a  executar de forma 

adequada.” (E7) 

 

“(...) a organização da unidade melhorou bastante. (...) a gente trabalhava 

muito a questão da organização também, não que a unidade seja 

desorganizada, mas chegava um ponto que a gente se perdia, muita 

coisa, muito papel.” (E14) 

 

“É, até no nosso tempo de discussão do nosso trabalho, da avaliação do 

nosso trabalho, uma postura de revisão dos trabalhos, rever os processos 

de trabalho (...)” (E22) 
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“A gente começou a planejar, a gente começou a se reunir mais e a gente 

começou a desenvolver mais ações e a gente começou a ver mais os 

resultados, né.” (E27) 

 

A ressignificação do processo de trabalho também se mostrou relacionada 

ao atendimento mais humanizado, melhoria do acolhimento e das condições de 

acesso da população e reconhecimento da comunidade: 

 

“A maneira da gente trabalhar, da gente atender as pessoas, né, que 

desenvolveu mais assim, (...) a gente acabou mudando a maneira de 

atender (...) a gente colocou por horário, a pessoa chega naquele horário 

já é atendido e antes não, a pessoa tinha que vir para fila. (...) cê chega 

aí, não tem aquela fila.” (E3) 

 

“Eu me tornei mais acessível até aos meus próprios moradores (...)” (E14) 

 

“Antes a gente tinha uma gestante que fica aqui esperando a tarde 

todinha pra ser atendida, agora não, com o planejamento junto com eles 

acabou que as gestantes são agendadas por horário (...)” (E27) 

 

“(...) unidade de saúde passou a ser bem  vista pelo pessoal na 

comunidade (...)” (E29) 

 

Outro ponto interessante que emergiu das falas dos profissionais permite 

compreender que a integração, o investimento no vínculo e o reconhecimento na 

forma prazerosa do trabalho e das mudanças também são expressões que 

entendemos ressignificar o processo de trabalho dos profissionais; são percebidos 

como fatores que contribuíram para o processo de mudança na organização dos 

serviços:   

 

“(...) acho que somou de maneira geral pra equipe, pra equipe, um 

trabalho bem desenvolvido e que, às vezes, (...) a gente não tinha, (...) 

não era tão claro pra gente antes. A forma como elas abordou se tornou 
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mais fácil, mais fácil, mas leve trabalhar, né? Ficou uma forma mais 

gostosa e, assim, a equipe gostou muito.” (E7) 

 

“(...) tudo mudou, acho que desde os serviços gerais até a gerente teve 

uma mudança muito grande. Porque assim a gente tava muito 

engessado, né? cada um na sua caixinha, depois começou mais que 

interagir como equipe mesmo.” (E8) 

 

“Primeiro foi a questão da nossa convivência mesmo, né? E isso teve uma 

mudança importante, melhorou muito o ambiente.” (E22) 

 

“(...) a parte mais difícil é levar o médico nas nossas atividades porque ele 

tá atendendo (...), mas nessa reunião ele vai, tá com a gente, sabe.” (E23) 

 

Alguns profissionais de saúde verbalizaram não perceber mudanças no 

processo de trabalho ou, se elas ocorreram, foram pouco perceptíveis:  

 

“Mudança assim no processo de trabalho não, porque a gente já fazia 

discussão né (...). Nada de inovadora, porque na verdade são coisa assim 

que a gente já sabia, que nada é novo, às vezes é difícil aplicar, né?” 

(E16) 

 

“(...) a gente muda assim por osmose que nem percebe, a gente tenta, 

esforça, acaba que alguma coisinha sendo mudada, mas nada assim 

palpável que possa dizer isso ou aquilo mudou.” (E28) 

 

 Miranda, Monteiro e Teixeira, ao discorrerem sobre as relações de trabalho, 

ressaltam: 

 

A construção de novas relações de trabalho comporta, 
necessariamente, a compreensão e efetuação de práticas em 
equipes multiprofissionais com capacidade de articular diversas 
políticas sociais e recursos, de maneira a contribuir para identificação 
das causalidades e multiplicidades de fatores que incidem na 
qualidade de vida da população, bem como para a democratização 
do acesso e a universalização dos serviços e saúde. (2011, p. 207) 
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Todo o movimento proporcionado pelo curso gerou a necessidade de 

reflexão, desconstrução e construção do processo de trabalho, sempre partindo do 

contexto local e considerando a experiência de vida das pessoas. Para Pasche 

(2009), é estratégia de desalienação, de produção de novos sujeitos e da construção 

de possibilidades de superação de novos desafios conduzir os sujeitos a se 

reconhecerem como construtores da história por meio da  narrativa de suas próprias 

trajetórias. 

Franco e Merhy (1999), ao analisarem a implantação de um PSF, 

mencionam que o programa possilitou detectar onde se localizava o problema do 

atual modelo assistencial: no processo de trabalho. Porém, por não saberem, 

inclusive por limitação ideológica de seus operadores, ele era engolido pela feroz 

dinâmica do trabalho médico centrado, operando centralmente na produção de 

procedimentos e não na produção do cuidado e da cura. 

Percebemos que essa dificuldade de mudança no processo de trabalho 

ainda se faz presente nos dias atuais; as falas dos entrevistados mostram, 

claramente, a presença de profissionais que não se envolvem na dinâmica de 

trabalho em equipe, não vivenciam a troca de saberes e experiências de forma a 

construir coletivamente a produção de saúde em prol dos usuários/comunidade.   

Ao questionarmos sobre as contribuições proporcionadas pelo programa 

para o processo de mudança na organização do serviço, verificamos também terem 

sido importantes as questões relacionadas ao ensino, aprendizagem, orientação, 

formação. A essa categoria denominamos Educação permanente, na qual 

identificamos pontos que falam sobre a aprendizagem em serviço e o 

desenvolvimento de habilidades e competências, conforme as seguintes falas: 

 

“(...) eu aprendi muito (...)” (E15) 

 

“(...) GTH, era um trabalho que elas faziam de conhecimento né, de a 

gente conhecer o (...) trabalho né? (...), foi falando sobre as doenças 

também (...)” (E18) 

 

“(...) tem uma equipe hoje que ela tá mais madura (...) ficou mais 

profissional (...). A residência trouxe avanços.” (E22) 
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Outro aspecto revela que o processo de educação fomentou mudanças nas 

práticas de saúde:  

 

“E elas me orientaram bastante... em matéria como profissional saber o 

que é minha função o que que era a função dele, o que poderia tá 

desenvolvendo, o que que ele poderia tá desenvolvendo e não é da 

função minha aqui (...)” (E6) 

 

“(...) aumentou um pouquinho do trabalho, né, porque, assim, a gente 

trabalhava dum jeito, aí a gente foi, ficou conscientizado né, em trabalhar 

melhor né, porque eles explicavam bastante, então a gente aprendeu um 

pouco mais, né?” (E12) 

 

“Eu ja tinha alguns conhecimentos no curso técnico, mas ela foi me me 

fortalecendo esses conhecimentos, é com maneira de lidar com as 

situações difícil na área, né?” (E20) 

 

Também apreendemos falas que enfatizam a integração de saberes e 

práticas entre os residentes e os profissionais de saúde objetivando mudanças no 

processo de trabalho: 

 

“Muitas coisas que elas né, passaram pra gente, a gente aplicou na 

comunidade, as visitas, né? Na unidade também tem muitas coisas que 

elas fizeram que o pessoal continuou levando.” (E9) 

 

“As pessoas vêm, aí motiva e tem aquela forma deles trabalhar e ensinar 

pra gente e acho que mudou alguma coisa.” (E15) 

 

“Eu sabia por onde começar e aonde eu ia conclui e tornar retorna né, 

fazendo sempre as atualizações (...) ela me passou algumas dicas de 

como ter habilidades, né?” (E20) 
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“Uma experiência com mais outra experiência é..., claro que tem a 

acrescentar. Eu pude aprender, eu pude também ensinar, né?” (E21) 

 

O Ministério da Saúde define que a educação permanente é uma importante 

estratégia de gestão, com potencial para provocar mudanças no cotidiano dos 

serviços, nas ações concretas das práticas de saúde da vida dos usuários e como 

um processo que se dá no “trabalho, pelo trabalho e para o trabalho” (BRASIL, 

2012a, p.39). 

Espera-se que a proposta da educação permanente democratize os espaços 

de trabalho, desenvolvendo a capacidade de aprender e ensinar de todos os atores 

envolvidos, fomentando a busca por soluções criativas para os problemas 

identificados, incentivando o trabalho em equipe, a melhoria da qualidade do 

cuidado à saúde e a humanização do atendimento. Desenvolva também autonomia 

da população em relação à sua própria saúde, estimulando que seja capaz de 

exercer conscientemente a participação popular e o controle social. (BRASIL, 2005c) 

Outro importante pressuposto da educação permanente definido pelo 

Ministério da Saúde é: 

 

[...] planejamento/programação educativa ascendente, em que, a 
partir da análise coletiva dos processos de trabalho, identificam-se os 
nós críticos (de natureza diversa) a serem enfrentados na atenção 
e/ou na gestão, possibilitando a construção de estratégias 
contextualizadas que promovam o diálogo entre as políticas gerais e 
a singularidade dos lugares e das pessoas, estimulando experiências 
inovadoras na gestão do cuidado e dos serviços de saúde. (BRASIL, 
2012a, p.39) 

 

Mais uma vez reafirmamos a ideia que a educação permanente deve ser a 

mola propulsora para fomentar o processo de mudança da organização dos 

serviços, bem como os processos de trabalho. Os profissionais devem recorrer a 

essa estratégia para, além de buscar seu aprimoramento profissional, fomentar a 

troca de experiência entre os demais profissionais do serviço, pautados sempre nas 

necessidades e demandas previamente identificadas e no processo de educação em 

saúde com a comunidade. Assim, entendemos que a educação permanente pode 

ocorrer em três momentos distintos: formação profissional, educação em saúde para 

comunidade e durante a troca de experiência entre os profissionais do serviço. 
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Ainda segundo Miranda, Monteiro e Teixeira (2011), os processos 

educativos devem ser facilitadores da reorientação do modelo assistencial, bem 

como exercício de reflexão que assegure a construção de uma forma orgânica de 

educação e avaliação permanentes. 

Nas discussões sobre a formação para área da saúde, os autores Ceccim e 

Feuerwerker apresentam a seguinte questão que consideramos bastante pertinente 

nesta discussão sobre a formação dos residentes e dos profissionais do serviço: 

 

[...] transformar a formação e a gestão do trabalho em saúde não 

podem ser consideradas questões simplesmente técnicas, já que 
envolvem mudança nas relações, nos processos, nos atos de saúde 
e, principalmente, nas pessoas. São questões tecnopolíticas e 
implicam a articulação de ações para dentro e para fora das 
instituições de saúde, na perspectiva de ampliação da qualidade da 
gestão, do aperfeiçoamento da atenção integral, do domínio do 
conceito ampliado de saúde e do fortalecimento do controle social no 
sistema. (2004, p.50) 

 

Outra categoria identificada foi Trabalho em equipe. Algumas falas 

mencionam essa forma de trabalho no sentido da corresponsabilização:  

 

“Então, hoje em dia, a gente já tem três agentes de saúde responsáveis 

pelo grupo de idosos, que era responsabilidade minha e da técnica e é 

maravilhoso.” (E10) 

 

“(...) tirou um pouco aquela tamanha responsabilidade dos técnicos, da 

enfermeira, porque foi muito dividido, né?” (E20) 

 

Nessa categoria apreendemos também o trabalho em equipe sob a 

perspectiva da integração: 

 

“(...) acrescentou e hoje é um trabalho que toda a equipe, os agentes 

comunitários de saúde é envolvido, a técnica de enfermagem, o 

enfermeiro, o médico.” (E23) 

 

“Eles iam fazer busca ativa também nas áreas, entendeu? (...) Era como 

se fosse um elo, entendeu?” (E26) 
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Verificamos que alguns profissionais expressaram  pouco envolvimento com 

relação ao trabalho desenvolvido pelo grupo/equipe:  

 

“(...) como técnica, meu serviço é o mesmo que eu já fazia antes, né... 

não mudou (...)” (E7) 

 

“(...) médico que na época trabalhava ele num... pediu pra sair, porque ele 

achou que passou a exigir muito dele (...)” (E7) 

 

“Uma profissional que pra mim ainda é muito resistente é a técnica do 

saúde da família. Ela ficou completamente à parte, todo o processo. Ela 

se recusava a participar das reuniões, ela achava que aquilo aí não era 

papel dela (...)” (E10) 

 

Fica evidente nessas falas que o trabalho desenvolvido em equipe ainda não 

superou a fragmentação da própria formação. Ele não é entendido como “um modo 

de „conexão‟ de saberes, poderes e afetos” (SANTOS FILHO; BARROS; GOMES, 

2009, p.608 apud CAMPOS, 2006, 2000), mas uma “fragmentação manifesta nas 

ações cotidianas que se mantém na dissociação dos procedimentos e tarefas de 

cada profissão e na relação entre os trabalhadores de diferentes formações” 

(SANTOS FILHO; BARROS; GOMES, 2009, p. 608 apud GOMES et al., 2005). 

Para Costa Neto (2000), as especificidades das responsabilidades de cada 

profissional que compõe a equipe não devem ofuscar a missão comum do grupo; o 

autor entende que para o desenvolvimento de novas práticas são necessárias ações 

que redirecionem a participação dos profissionais com vistas à construção da equipe 

de saúde como uma verdadeira unidade produtora desses serviços, sendo a prática 

desenvolvida de forma democrática e construtiva, visando maior motivação, 

satisfação e eficiência de seu trabalho.  

Corroborando essa ideia, Franco e Merhy assinalam:  

 

[...] enquanto os trabalhadores não construírem uma interação entre 
si, trocando conhecimentos e articulando um “campo de produção do 
cuidado” que é comum à maioria dos trabalhadores, não pode dizer 
que há trabalho em equipe. O aprisionamento de cada um em seu 
“núcleo específico” de saberes e práticas, aprisiona o processo de 
trabalho as estruturas rígidas do conhecimento técnico-estruturado, 
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tornando-o trabalho morto dependente. Ao contrário, o “campo de 
competência” ou “campo do cuidado”, além da interação, abre a 
possibilidade de cada um usar todo seu potencial criativo e criador na 
relação com o usuário, para juntos realizarem a produção do 
cuidado.(1999, p.8) 

 

Apreendemos nas falas que algumas contribuições se relacionavam às 

atividades voltadas para atenção ao usuário/comunidade; assim, a categoria foi 

denominada Prática de Cuidado à Saúde. Observamos que os profissionais 

enfatizam as questões relacionadas à escuta da comunidade enquanto parceira no 

processo de saúde-doença e ao investimento na educação como instrumento de 

promoção em saúde: 

 

“(...) do grupo de puericultura que era uma coisa muito voltado mais para 

parte clínica e não pra parte educativa. Acho que uma das partes que (...) 

ficou mais visível pra gente, que ficou mais aguçada pra gente, foi mais a, 

principalmente, a questão da parte educativa, da parte da promoção, né, 

que a gente tava deixando um pouco pra trás e sendo mais clínica que a 

parte educativa.” (E8) 

 

“Igual nos grupos, antes a gente não tinha palestra, tinha palestra, mas 

aquela palestra eu profissional, você ouvinte e ponto. E hoje não, é mais 

uma troca entre a comunidade, né? (...).” (E8) 

 

“(...) ter aquele papo, aquele cuidado né, pra você não interferir de uma 

maneira violenta, agressiva, mas interferir da mesma forma de uma 

maneira sutil que pudesse transformar, fazer transformações sem chocar 

o usuário do saúde família.” (E20) 

 

Outra questão que surgiu nessa categoria, divergentemente da atuação 

centrada no usuário/comunidade, diz respeito à atuação centrada no procedimento e 

à inadequação para atuação na ESF. Vejamos algumas falas nesse sentido: 

 

“(...) o médico vem aqui fazer o trabalho e vai embora, né? Num tem esse 

negócio de fazer uma visita (...) mais direcionado (...). A visita dele é ir lá 

passar uma receitinha, ver como é que tá e pronto.” (E8) 
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Ao falar em práticas de cuidado à saúde, nos reportamos à proposta do 

Ministério da Saúde sobre a reorganização do modelo de assistência, a qual deve 

deixar de ser fragmentada, centrada no médico e na doença, passando a visar o 

usuário como centro da atenção à saúde. Porém, esse é um movimento complexo e 

difícil, pois envolve mudanças de concepções enraizadas na prática de saúde dos 

profissionais e nas concepções da população. 

Nesse contexto, a concepção de trabalho em saúde e a construção de uma 

nova subjetividade em cada profissional e usuário irão definir o modo de assistir as 

pessoas. Assim, poderá haver uma nova relação entre os sujeitos, distanciando-se 

do modelo tradicional, em que um é sujeito e, o outro, objeto, aproximando-se de 

uma forma de relação segundo a qual tanto os profissionais quanto os usuários são 

produtos de saúde. (FRANCO; MERHY, 1998). 

Corroborando com essa ideia, Miranda, Monteiro e Teixeira (2011) ressaltam 

ser necessário recriar uma nova práxis ético-política que busque integrar o agir e o 

pensar em saúde, pois, até os dias atuais, os processos de atenção à saúde 

imprimem a expressão ampla e agenciada de um trabalho ritualístico, que impede o 

encontro pleno com o sujeito. Esses autores ressaltam ainda que a adoção da 

família e da afetividade como territorialidade pode ser uma estratégia de ação 

emancipadora que permite enfrentar a profunda desigualdade social, além de 

representar uma importante e desafiadora mudança do paradigma. 

Diante de todas as contribuições apreendidas nas falas dos profissionais, 

corroboramos com o Ministério da Saúde quando expressa:  

 

“A implantação das diretrizes do SUS deve, ao mesmo tempo, 
garantir motivação, estimular a reflexão e aumentar a autoestima dos 
profissionais, bem como o fortalecimento do empenho no trabalho, 
criatividade na busca de soluções e aumento da responsabilidade 
social. Pressupõe, também, interação com troca e saberes, poderes 
e afetos entre profissionais, usuários e gestores.” (BRASIL, 2009c, p. 
12) 

 

De fato, não é fácil instituir as propostas do SUS considerando todo contexto 

histórico enraizado em nossas práticas profissionais. Entretanto, percebemos que há 

vontade e muitas estratégias sendo efetivadas, o que vem garantindo, ainda que de 

forma  incipiente e tímida, a efetivação da proposta do SUS. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Explorar o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e 

Comunidade, realizado no Estado do Tocantins, a partir da percepção dos 

profissionais de saúde possibilitou refletir sobre a proposta da educação permanente 

enquanto fomentadora do processo de mudança e reorganização dos serviços e dos 

processos de trabalho.  

Foi possível identificar que as atividades desenvolvidas por meio do 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade 

corroboram com as propostas desse programa, bem como com a legislação que 

normatiza a Política Nacional de Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família e a 

Política de Educação Permanente. Além disso, foi possível conhecer os pontos 

facilitadores e dificultadores para realização das atividades e as contribuições 

proporcionadas pelo referido programa ao processo de organização dos serviços. 

Nas falas dos entrevistados, verificamos que as atividades desenvolvidas 

estavam relacionadas àquelas cujo foco era o usuário/comunidade, buscando o 

desenvolvimento de atenção integral e as propostas de intervenção com base nas 

necessidades identificadas visando à qualidade do serviço. Outras estavam 

relacionadas à gestão do trabalho: planejamento das ações, implantação e 

reordenação das atividades, inovações e utilização de estratégias para organização 

do trabalho. Atividades de educação em saúde, aprimoramento profissional na 

perspectiva do ensino em serviço também compõem o elenco de ações realizadas. 

Nas falas dos profissionais de saúde, surgem também questões sobre o 

trabalho em equipe, enfatizando o envolvimento dos profissionais, a troca de 

experiência e saberes e a interdisciplinaridade. Outro ponto evidenciado foi o perfil e 

atuação dos residentes que entendemos ter sido importante no processo de adesão 

e participação dos profissionais nas propostas do programa de residência.  

Ao analisarmos as atividades elencadas pelos profissionais de saúde que 

foram desenvolvidas durante o programa de residência, verificamos que elas 

compõem o elenco de ações que devem ser executadas pelos profissionais de 

saúde que atuam na Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família, conforme 

preconiza o Ministério da Saúde. Assim, entendemos que algumas delas consistem 

em atribuições da equipe de saúde da família, ainda não são desenvolvidas pelos 
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profissionais e, diante dos resultados do presente estudo, cremos que isso pode 

advir da própria formação profissional.  

Sobre as facilidades, os profissionais reconhecem terem se envolvido e 

participado das atividades, expressando interesse, afinidade e entrosamento, bem 

como reconhecimento e satisfação. Verbalizam ainda que conhecimentos e 

habilidades prévios favoreceram o desenvolvimento das atividades e do processo de 

trabalho. Reconheceram também o caráter inovador das ações desenvolvidas como 

algo que despertou para novas formas e estratégias de produzir saúde. 

No que se refere às dificuldades em participar das atividades, emerge a 

resistência diante de novas ideias, processo de mudança e aceitação de terceiros 

(residentes) no processo de trabalho do grupo. Apreende-se que conhecimento 

insuficiente para realizar novas atividades também dificulta o desenvolvimento do 

processo; entretanto, essas dificuldades foram sanadas à medida que os 

profissionais recebiam orientações e entendiam o processo para realização das 

atividades. 

Analisarmos as facilidades e as dificuldades vivenciadas pelos profissionais 

de saúde durante o programa de residência possibilitou perceber a importância de 

avaliar os projetos desenvolvidos, tornando possível identificar pontos que devem 

ser melhorados ou enfatizados em futuras propostas de aprendizado.  

Como contribuições, os sujeitos da pesquisa relataram que o curso 

contribuiu de forma significativa como apoio matricial, fomentando as discussões e a 

construção coletivas, visando à reorganização das atividades e do processo de 

trabalho. Reafirmam também a ideia da ressignificação do processo de trabalho 

considerando a importância de cada profissional e o envolvimento de todos no  

processo de desconstrução e construção das formas de se fazer saúde.  

As ações de saúde devem ser direcionadas aos usuários/comunidade com 

base na atenção integral e educação como instrumentos de promoção da saúde. 

Além disso, o usuário deve participar do processo de discussão e construção dos 

projetos de intervenção referente ao processo saúde-doença e organização dos 

serviços. 

Os profissionais de saúde identificaram a importância do trabalho em equipe, 

enfatizando o sentido da corresponsabilização de todos os atores envolvidos e a 

perspectiva da integração das ações desenvolvidas. Relataram também que a 

aprendizagem em serviço proporcionou o desenvolvimento de habilidades e 
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competências, fomentou a mudança nas práticas de saúde e a integração dos 

saberes e práticas entre os profissionais de saúde e residentes. 

Vivenciar as experiências deste programa de residência, na condição de 

preceptora e coordenadora administrativa, tendo a oportunidade de analisá-lo por 

meio desta investigação, possibilitou uma compreensão mais ampliada sobre o 

Sistema Único de Saúde e as políticas norteadoras que visam à efetivação dos 

princípios e diretrizes desse sistema como a Política Nacional de Atenção Básica, 

Política Nacional de Educação Permanente e Política Nacional de Humanização da 

Atenção e Gestão. 

Encontramos muitas dificuldades em operacionalizar as propostas de 

efetivação do SUS e entendemos que isso decorre de fatores relacionados às 

questões políticas, econômicas e sociais ora vivenciadas. Entretanto, apreendemos 

que a formação profissional centrada na doença, na medicalização, nos 

procedimentos, diverge das propostas do SUS.  

Neste estudo, verificamos a importância do processo de formação dos 

profissionais voltado para atender às demandas do SUS, cujo eixo norteador é a 

política de educação permanente, em que o processo de ensino aprendizado ocorre 

no serviço, com base na realidade vivenciada pelos usuários/comunidades. 

Compreendemos que o processo de ensino não é apenas para formar os 

residentes com habilidades e competências para atuar no sistema de saúde em 

vigência, mas que o mesmo possa fomentar discussões e troca de saberes e 

experiências entre os residentes e profissionais de saúde, estimulando mudanças 

nas formas de se entender a saúde e nos processos de trabalho dos profissionais do 

serviço.  

Nesse sentido, entendemos que a utilização da educação permanente como 

instrumento norteador do processo de ensino-aprendizagem possibilitou que esse 

projeto de residência alcançasse o objetivo de fomentar mudanças no processo de 

trabalho e na reorganização do serviço.  

Após esta pesquisa, estamos convictas da necessidade de novas propostas 

que viabilizem a desconstrução e construção dos modos operantes de se fazer 

saúde, tendo, como eixo norteador, a política de educação permanente. 

Considerando a estratégia de saúde da família enquanto um caminho para 

direcionar a reorganização do modelo de atenção à saúde e dos serviços, 

propomos, como produto desta dissertação, o Projeto “Apoio matricial como 
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instrumento para reorganização do processo de trabalho da Estratégia Saúde da 

Família” (Apêndice E).  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

A pesquisa: “Residência Multiprofissional em Saúde da Família e 

Comunidade – percepção dos profissionais do serviço do município de 

Palmas/Tocantins” é um estudo que tem como objetivo analisar o programa de 

residência multiprofissional em saúde da família e comunidade desenvolvida no 

município de Palmas/Tocantins e suas contribuições para mudança na organização 

dos serviços de saúde onde os residentes foram inseridos. 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo, que consiste em entrevista gravada. As perguntas serão feitas pela 

pesquisadora responsável pelo estudo, após agendamento de local e horário, 

conforme disponibilidade do entrevistado. 

Você só será incluído na pesquisa após sua autorização e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As informações colhidas são de 

caráter confidencial em todas as fases da pesquisa, sendo que ao serem publicadas, 

resguardarão sua identificação. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá livre acesso a todas as informações 

coletadas, bem como esclarecimento de eventuais dúvidas. Ressalta-se que o 

consentimento para participar pode ser recusado ou retirado a qualquer momento da 

realização da pesquisa, sendo que sua participação não lhe trará nenhum prejuízo, 

compensação financeira ou despesa. As informações sobre o resultado da pesquisa 

estarão disponíveis e serão enviados mediante a sua solicitação. 

O principal investigador é a enfermeira Lisy Mota da Cruz, que pode ser 

encontrada no endereço: Quadra 507 Sul, QI 16, Alameda 10, Lote 10; nos 

telefones: 63 3218-1701/ 63 8115-3171; e no e-mail: lisymota@gmail.com. Caso 

haja alguma consideração ou dúvida relacionada à ética desta pesquisa, você pode 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP – Rua Botucatu, 

572, 1º andar, cjt 14, São Paulo–SP. Telefone: 11 5571-1062, FAX: 11 5539-7162, 

E-mail: cepunifesp@epm.br.  

 

 

 

 

 

mailto:cepunifesp@epm.br
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Fui suficientemente informado (a) a respeito da Pesquisa: “Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade – percepção dos profissionais 

do serviço do município de Palmas/Tocantins”, por meio das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo. Ficaram claros para mim quais são 

os propósitos da pesquisa, os procedimentos a serem realizados e seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade, e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de qualquer 

despesa. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo, e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido 

com esta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

(Somente para o responsável do projeto) 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste entrevistado para a participação neste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Assinatura do entrevistado 
Data _____/_____/_____ 

__________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

Data _____/_____/_____ 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Nome da Unidade de saúde –  

Endereço –  

Quantidade de equipe ESF - 

Unidade possui equipe de PACS –  (     ) sim    (     ) não  

 

Profissional que atuou como tutor –  

Profissional(tutor) permanece na unidade – (     ) sim   (     ) não 

 

Qual é a equipe do tutor –  

Profissional Inicio das atividades 

na equipe 

Tempo de serviço 

nessa equipe 

Médico   

Enfermeiro   

Cirurgião dentista   

Técnico enfermagem   

Técnico em saúde bucal   

Auxiliar em saúde bucal   

Agente comunitário de saúde   

Agente comunitário de saúde   

Agente comunitário de saúde   

Agente comunitário de saúde   

Agente comunitário de saúde   

Agente comunitário de saúde   

Agente comunitário de saúde   

Agente comunitário de saúde   

Agente comunitário de saúde   

Agente comunitário de saúde   
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade de saúde -  

Profissional -  

Idade -  

Sexo – (   )F   (   ) M 

Escolaridade – (   ) nível médio  (   )nível médio técnico   (   ) graduação 

                         (   ) especialização   (   ) mestrado    (   ) doutorado 

Tempo de formado –  

Tempo de atuação em ESF -  

Tempo de atuação em serviço publico -  

 

QUESTÕES NORTEADORAS 

 

1- Para você como se desenvolveu as atividades do programa de residência 

multiprofissional em saúde da família e comunidade nessa unidade?  

2- Para você as atividades desenvolvidas pelos residentes contribuíram para 

alguma mudança no seu processo de trabalho ou no processo de trabalho da 

unidade? Comente 

3- Para você houveram dificuldades/facilidades com sua participação no 

programa de residência? Comente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE D – QUADRO ANALÍTICO 
 

Núcleo direcionador 1 – O Programa de Residência Multiprofissional desenvolvido na Unidade de Saúde da Família em 

Palmas/TO. 
 
Dimensão 1 – O Programa de Residência Multiprofissional – atividades desenvolvidas 
 

Unidade de Contexto Unidade Registro Categorias 

ENTREVISTADO 1 (E1) 
UC1 - Foi muito bom porque elas tinha preocupação 
com comunidade, elas estavam sempre em convívio 
com comunidade procurando fazer sempre o melhor. 
Seria interessante se tivessse sempre alguém com 
essa preocupação. 

 
E1- UC1- UR1 – (...) elas tinha preocupação 
com comunidade, elas estavam sempre em 
convívio com comunidade procurando fazer 
sempre o melhor. 

 
- Trabalho centrado no 
usuário/comunidade 
 
 
 

ENTREVISTADO 2 (E2) 
UC2 - Olha pra mim foi ótimo né, a gente contava com 
apoio delas nas visitas. Como aqui a população é 
muito grande é o pessoal é um pouco carente de uma 
atenção maior, tem um problema seríssimo na área a 
pessoa precisa de um conselho, de um apoio e, às 
vezes, não é falta do posto, o tempo que não dá 
porque é muita gente, muita procura e elas, o fato 
delas não ter nenhum cargo assim somente delas né, 
aqui no posto, horário, demanda,  tudo, elas tinham 
tempo disponível pra sair com a gente, pra visitar, pra 
ouvir. 
 
 
UC3 - Então isso era muito bom, o pessoal gostava 

muito. É tanto que quando elas saíram daqui todo 
mudo sentiu falta. Em todas as áreas, 
psicologicamente, emocionalmente, entendeu, elas 

 
E2 – UC2 – UR2 – (...) a gente contava com 
apoio delas nas visitas. 
 
E2 – UC2 – UR3 – (...) tem um problema 
seríssimo na área a pessoa precisa de um 
conselho, de um apoio e, às vezes, não é falta 
do posto, o tempo que não dá porque é muita 
gente, muita procura e elas, o fato delas não ter 
nenhum cargo assim somente delas né, aqui no 
posto, horário, demanda,  tudo, elas tinham 
tempo disponível pra sair com a gente, pra 
visitar, pra ouvir. 
 
E2 – UC3 – UR4 – (...) o pessoal gostava muito. 
(...). Em todas as áreas, psicologicamente, 
emocionalmente, entendeu, elas participam, 
elas visitam. (...) até incentiva mais a gente 

 
- Trabalho em equipe  
 
 
- Práticas de gestão do 
trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trabalho em equipe  
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participam, elas visitam. E eu pra mim foi ótimo, até 
incentiva mais a gente visitar também, que saia com 
elas. 

visitar também, que saia com elas. 
 
 

 
 
 

ENTREVISTADO 3 (E3) 
UC 4 - Porque muitas coisas que elas desenvolveram 

aqui a gente já tava colocando em pratica, só que a 
gente já trabalhávamos né, só que a gente deu uma 
esfriada, ficou meio engavetado devido as condições 
de mudança de um prédio pro outro, mas a gente 
acabou de concluir, levantamos os grupos de novo que 
estava arquivado, né. Acho que foi bom que a gente 
acabou pegando aquele pique de volta que a gente 
tava perdendo, né. Acho que foi bom. 

 
E3 – UC4 – UR5 – (...) muitas coisas que elas 
desenvolveram aqui a gente já tava colocando 
em pratica, só que a gente já trabalhávamos né, 
só que a gente deu uma esfriada, ficou meio 
engavetado devido as condições de mudança 
de um prédio pro outro (...) 
 
E3 – UC4 – UR6 – (...) a gente acabou de 
concluir, levantamos os grupos de novo que 
estava arquivado, né. (...) a gente acabou 
pegando aquele pique de volta que a gente tava 
perdendo, né. 

 
- Prática de gestão do 
trabalho 
 
 
 
 
 
- Prática de gestão do 
trabalho 
 
 

ENTREVISTADO 4 (E4) 
UC 5 - Olha eu acho assim, que foi desenvolvido bem 
é nos ajudou bastante a mudar nosso conceito de 
trabalho é.. a gente reviu nossas formas de 
atendimento. Então pra mim foi bem significante, 
significativo né. (...) a gente mudou a forma de como 
fazia, reviu nosso conceito de atendimento ao paciente 
 
UC 6 - Teve inovações que a gente teve de fluxograma 

que a gente não tinha, a implantação do conselho local 
de saúde que a gente não tinha. Então, foi uma coisa 
que foi muito boa pra comunidade, pra gente da 
unidade também. Então foi bem interessante, eu vejo 
de uma maneira bem positiva.  

 
E4 – UC5 – UR7 - nos ajudou bastante a mudar 
nosso conceito de trabalho é... a gente reviu 
nossas formas de atendimento. (...) a gente 
mudou a forma de como fazia, reviu nosso 
conceito de atendimento ao paciente. 
 
 
E4 – UC6 – UR8 - Teve inovações que a gente 
teve de fluxograma que a gente não tinha (...) 
 
E4 – UC6 – UR9 - (...) a implantação do 
conselho local de saúde (...) foi uma coisa que 
foi muito boa pra comunidade, pra gente da 
unidade também. 

 
- Construção do 
conhecimento 
 
 
 
 
 
- Prática de gestão do 
trabalho  
 
- Trabalho centrado no 
usuário/comunidade 
 

ENTREVISTADO 5 (E5)   
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UC7 - Eu achei muito bom, elas são muito prestativas, 
elas foram pra mim teve uma boa evolução. Eu achei 
uma coisa boa. Eu não sei se é por causa de ser elas, 
entendeu, porque elas dedica muito ao serviço dela, eu 
gostei, achei que foi eficiente.  

E5 – UC7 – UR10 – (...) elas são muito 
prestativas, elas foram pra mim teve uma boa 
evolução. (...) elas dedica muito ao serviço dela, 
eu gostei, achei que foi eficiente. 

- Perfil profissional 
 
 
 
 

ENTREVISTADO 6 (E6) 
UC8 - Pra mim eu gostei, né, elas trouxeram assim 

visão, elas abriu a mente de muita gente, a minha 
mesmo foi uma, elas abriu muito mesmo. 
 
UC9 - Tinha coisa que a gente já fazia aqui, mas não 

sabia que fazia, porque era feito assim um tipo assim, 
um enrolado, sei lá como que não era visível, né. Era 
feito, mas a gente não chegava a saber se era aquilo 
mesmo. 
 
UC10 - E elas vieram e abriram a mente, elas 
colocaram as pessoas, eu quero lhe dizer... vamos 
supor, eu fico aqui dentro, né e la fora eu não sei o 
andamento da unidade, não sei que dia que marca 
consulta, ai com a vinda delas, elas  colocaram assim, 
todo mundo conversando, sabendo a dificuldade de um 
e de outro né, e vendo aonde podia melhorar, aonde 
podia manter o que dali já tava bom, né 

 
E6 – UC8 – UR11 – (...) elas trouxeram assim 
visão, elas abriu a mente de muita gente (...) 
 
 
E6 – UC9 – UR12 - Tinha coisa que a gente já 
fazia aqui, mas não sabia que fazia, porque era 
feito assim um tipo assim, um enrolado, sei lá 
como que não era visível, né. 
 
 
E7 – UC10 – UR13 – (...) elas colocaram assim, 
todo mundo conversando, sabendo a 
dificuldade de um e de outro né, e vendo aonde 
podia melhorar, aonde podia manter o que dali 
já tava bom, né. 
 
 
 

 
- Construção do 
conhecimento 
 
 
- Prática de gestão do 
trabalho  
 
 
 
 
- Trabalho em equipe 
 
 
 
 
 

ENTREVISTADO 7 (E7) 
UC11 - Eu acho que somou, sabe, somou assim, 
porque, às vezes, tinha coisa que a gente já fazia tipo 
é... o grupo de idosos que já funcionava né?  só que, 
eu acho assim, como é que eu vou dizer...... é tipo o 
cardápio foi ideia delas, o cardápio de ofertas, eu acho 
que isso aí foi legal porque expos o nosso trabalho e... 
agora quanto, igual eu falei, o grupo de idoso já existia 

 
E7 – UC11 – UR14 – somou, (...) porque, às 
vezes, tinha coisa que a gente já fazia tipo é... o 
grupo de idosos que já funcionava né?  só que 
(...) o cardápio foi ideia delas, o cardápio de 
ofertas, eu acho que isso aí foi legal porque 
expos o nosso trabalho e (...) o grupo de idoso 
já existia só que veio aprimorar, só melhorou 

 
- Prática de gestão do 
trabalho 
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só que veio aprimorar, só melhorou mais 
 
UC12 - assim na época que elas estavam aqui elas 
ajudaram muito, eu acho que foi bom não só pra nós 
aqui no posto, mas pra comunidade em si, né? Elas 
trabalharam muito e também são profissionais assim, 
que a gente vê que têm muita responsabilidade. 

mais. 
 
E7 – UC12 – UR15 – (...) elas ajudaram muito, 
eu acho que foi bom não só pra nós aqui no 
posto, mas pra comunidade em si, né? Elas 
trabalharam muito e também são profissionais 
assim, que a gente vê que têm muita 
responsabilidade. 

 
 
- Trabalho em equipe  

ENTREVISTADO 8 (E8) 
UC13 - Eu acho que foi desenvolvido bem, porque 
assim muitas questões com relação principalmente 
assim a visão do trabalho do PSF mudaram bastante. 
Não só pra mim, mas acho que pra toda a equipe. 
 
UC14 - Teve uma certa resistência, mas depois o 

pessoal foi meio que entendendo qual era a proposta 
da equipe que veio. Então assim acho que a gente foi 
até bem. 

 
E8 – UC13 – UR16 – (...) muitas questões com 
relação principalmente assim a visão do 
trabalho do PSF mudaram bastante. 
 
 
E8 – UC14 – UR17 – Teve uma certa 
resistência, mas depois o pessoal foi meio que 
entendendo qual era a proposta da equipe que 
veio 

 
- Construção do 
conhecimento  
 
 
 
- Trabalho em equipe 
 
 
 

ENTREVISTADO 9 (E9) 
UC15 - Elas fizeram um bom trabalho aqui com a 
gente. Foi muito bom o trabalho delas aqui com a 
unidade. Foi bom, foi bom, teve muita coisa boa que 
elas ensinaram pra gente que foi muito bom. As 
atividades que elas fizeram ai deixou muita coisa ai 
implantado que a gente tá levando em frente, né, foi 
bom. 

 
E9 – UC15 – UR18 – Elas fizeram um bom 
trabalho aqui com a gente. (...) teve muita coisa 
boa que elas ensinaram pra gente (...)  
 
E9 – UC15 – UR19 - As atividades que elas 
fizeram ai deixou muita coisa ai implantado que 
a gente tá levando em frente, né, foi bom. 

 
- Construção do 
conhecimento 
 
 
- Prática de gestão do 
trabalho 

ENTREVISTADO 10 (E10) 
UC16 - Pra mim foi ótimo. A gente teve uma serie de 
modificações assim pra melhor, né, aqui dentro da 
unidade. No início, alguns profissionais, até hoje teve, 
têm resistência desses profissionais, né? não é só 
porque tava a residência, mas tudo que é implantado 

 
E10 – UC16 – UR20 – A gente teve uma serie 
de modificações assim pra melhor, né, aqui 
dentro da unidade. 
 
E10 – UC16 – UR21 – No início, alguns 

 
- Prática de gestão do 
trabalho 
 
 
- Trabalho em equipe 
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aqui. Mas foi muito bom. Os trabalhos que foram feitos, 
né.  
 
 
UC17 - O tempo, que eu acho que foi um tempo pra 
desenvolvimento de algumas atividades eu acho que 
foi curto, a gente podia ter explorado mais, por isso que 
não tivemos mais resultados positivos, acho que pelo 
tempo, né? cumprir algumas metas a gente tinha que 
fazer isso, isso, isso, isso, mas a gente não tinha o 
tempo hábil pra desenvolver realmente aquela 
atividade de maneira melhor, assim de maneira mais 
aprofundada,  
 
UC18 - mas eu acho que a gente tem duas visões. Eu 
sempre falo que a gente tem duas vidas antes e pós 
residência, né? Dois tipos de vivencia aqui dentro da 
unidade. Acho que foi muito bom. 

profissionais, até hoje teve, têm resistência 
desses profissionais, né? não é só porque tava 
a residência, mas tudo que é implantado aqui. 
 
E10 – UC17 – UR22 – (...) tempo pra 
desenvolvimento de algumas atividades eu 
acho que foi curto, a gente podia ter explorado 
mais, por isso que não tivemos mais resultados 
positivos (...) 
 
 
 
 
 
E10 – UC18 – UR23 – (...) eu acho que a gente 
tem duas visões. Eu sempre falo que a gente 
tem duas vidas antes e pós residência, né? Dois 
tipos de vivencia aqui dentro da unidade. 

 
 
 
 
- Prática de gestão do 
trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Construção do 
conhecimento  

ENTREVISTADO 11 (E11) 
UC 19 - foi muito bom, eles ajudavam muito a gente, se 

a gente tinha uma visita, a X(residente) também, o 
Y(residente), os três, não falo só de um, os três. 
Quando a gente tinha uma visita, alguma pessoa 
doente, a gente chamava, eles iam, conversavam. 
 
UC 20 - As atividades foram desenvolvidas muito bem, 

muito, muito, porque ela não tinha preguiça de fazer 
visitas, vamos supor tinha uma pessoa, eu tinha uma 
idosa, ela até mudou, Dona W(paciente), ela era muito 
depressiva, né, então assim sempre quando ia não ia 
só a X(residente), ia Y(residente), ia Z(residente), as 
vezes ia a enfermeira, ia o médico. Sempre tava 

 
E11 – UC19 – UR24 – (...) eles ajudavam muito 
a gente, se a gente tinha uma visita (...). 
Quando a gente tinha uma visita, alguma 
pessoa doente, a gente chamava, eles iam, 
conversavam. 
 
E11 – UC19 – UR25 – (...) ela não tinha 
preguiça de fazer visitas (...) sempre quando ia 
não ia só (residentes), às vezes ia a enfermeira, 
ia o médico. Sempre tava aquela equipe (...) 
 
 
 

 
- Trabalho centrado no 
usuário/comunidade 
 
 
 
 
- Trabalho em equipe 
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aquela equipe conversando com ela. 
 
UC 21 - Acho que a gente tinha que ter realmente um 
psicólogo na nossa unidade, porque a gente passa por 
muitos problemas. Esses dias eu fiquei duas horas na 
casa de um paciente, então assim você é psicólogo, 
você é agente, você é tudo pros pacientes, ai vai 
desabafar e quando você tem um psicólogo ai se torna 
melhor. 

 
 
E11 – UC21 – UR26 – Acho que a gente tinha 
que ter realmente um psicólogo na nossa 
unidade (...) você é psicólogo, você é agente, 
você é tudo pros pacientes 
 
 
 

 
 
- Trabalho em equipe 
 

ENTREVISTADO 12 (E12) 
UC 22 - Pra mim foi bom. Porque é... eles, os três, né? 

Eles eram umas pessoas maravilhosa, né. É como é 
que se diz assim, eles passavam as coisas, eles 
faziam era... aquelas reunião  que era, como é mesmo 
que se chama é... dia sexta-feira, faziam grupo, aí eles 
passavam aquilo que eles aprendiam lá e passavam 
pra gente. Então pra mim foi bom. 

 
E12 – UC22 – UR27 – Eles eram umas pessoas 
maravilhosa. 
 
E12 – UC22 – UR28 – (...) eles passavam as 
coisas, eles faziam, aquelas reunião faziam 
grupo, aí eles passavam aquilo que eles 
aprendiam lá e passavam pra gente. 

 
- Perfil profissional 
 
 
- Construção do 
conhecimento  
 
 

ENTREVISTADO 13 (E13) 
UC 23 - A sempre foi um curso bom, né, assim ele 

esclareceu muitas dúvidas da gente, dos agentes de 
saúde, e só veio assim aprimorar né, os nossos 
conhecimentos. Foi muito bom o curso, bem 
desenvolvido pelos três, né e pela equipe também. 

 
E13 – UC23 – UR29 – (...) ele esclareceu 
muitas dúvidas da gente, dos agentes de saúde, 
e só veio assim aprimorar né, os nossos 
conhecimentos 
 

 
- Construção do 
conhecimento  
 
 
 

ENTREVISTADO 14 (E14) 
UC 24 - A foram ótimos, a gente ficou muito mais 

sociável, a gente aprendeu muita coisa com eles. A 
gente aprendeu, a gente tinha estudo, a gente adquiriu 
mais conhecimento, eles ensinaram muita coisa pra 
gente. 

 
E14 – UC24 – UR30 – (...) a gente ficou muito 
mais sociável, a gente aprendeu muita coisa 
com eles. (...) a gente tinha estudo, a gente 
adquiriu mais conhecimento, eles ensinaram 
muita coisa pra gente. 

 
- Construção do 
conhecimento 
 
 
 

ENTREVISTADO 15 (E15) 
UC 25 - Foi bom, foi muito importante. As atividades 

deles aqui, nós até aprendeu com eles. Eu achei bom. 

 
E15 – UC25 – UR31 – (...) nós até aprendeu 
com eles. 

 
- Construção do 
conhecimento 



130 

 

  

ENTREVISTADO 16 (E16) 
UC 26 - Ah, eles desenvolveram, acho que tudo que 

eles tinham lá na teoria né, eles tentavam trazer pra cá 
para unidade. Assim, fizeram o GTH, é... a gente fez o 
mapa de classificação de risco né, por família porque 
aqui na unidade não tinha. Só tinha o mapa, 
mapeamento da área com classificação das doenças, 
mas não classificação de risco por família né. Ai uma 
vez de quinze em quinze dias tinha o GTH que era 
assuntos assim, é..., de interesse nosso né, de fazer a 
pesquisa e ai daquela pesquisa eles montava a 
atividade que geralmente era na sexta-feira. E também 
a gente,  as vezes eles davam, é.... assuntos pra gente 
também discutir no grupo, no GTH. 
 
UC 27 - Eles ajudavam também alguns problemas da 

área né, a dar direcionamento naqueles problemas que 
as vezes ali, chegava ali empacava, né. Ai se reunia 
naquele assunto e tentava resolver cada, o problema 
de cada microarea, os assuntos que tinha as famílias 
com problemas. Mais foi bom. 
 
 
 

 
E16 – UC26 – UR32 – (...) tudo que eles tinham 
lá na teoria né, eles tentavam trazer pra cá para 
unidade. 
 
E16 – UC26 – UR33 – Assim, fizeram o GTH, 
é... a gente fez o mapa de classificação de risco 
né, por família porque aqui na unidade não 
tinha. 
 
 
 
 
 
 
E16 – UC27 – UR34 – eles ajudavam também 
alguns problemas da área né, a dar 
direcionamento naqueles problemas que as 
vezes ali, chegava ali empacava, né. 
 
E16 – UC27 – UR35 – Aí, reunia naquele 
assunto e tentava resolver cada, o problema de 
cada microárea, os assuntos que tinha as 
famílias com problemas. 

 
- Construção do 
conhecimento  
 
 
- Prática de gestão do 
trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Prática de gestão do 
trabalho 
 
 
 
- Trabalho centrado no 
usuário/comunidade 
 
 

ENTREVISTADO 17 (E17) 
UC 28 - Pra mim foi bom. Eles fizeram muita coisa, 

eles ajudaram muito. Assim, só o problema é que 
muitos funcionarios não contribuíram pro 
desenvolvimento das atividades que foram propostas. 
E não deu andamento. Que foi proposto no tempo, foi 
feito como se fosse obrigado, depois que eles saíram 
parou. 

 
E17 – UC28 – UR36 – Eles fizeram muita coisa, 
eles ajudaram muito. 
 
E17 – UC28 – UR37 – (...) o problema é que 
muitos funcionários não contribuíram pro 
desenvolvimento das atividades que foram 
propostas. Foi feito como se fosse obrigado (...)  

 
- Trabalho em equipe 
 
 
- Trabalho em equipe 
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 E17 – UC28 – UR38 – (...) depois que eles 
saíram parou. 

- Prática de gestão do 
trabalho 

ENTREVISTADO 18 (E18) 
UC 29 - Eu pra mim foi ótimo. Porque quando eles tava 
aqui, eles desenvolveram um, era um trabalho que era 
uma humanização né, que era um curso. Apesar de eu 
não puder participar que era uma vez por semana né. 
Tinha os grupos que uma semana era um, outra 
semana era outro. Mas divido eu não poder, as vezes 
eu não participei porque como tava no consultório 
atendendo não poderia deixar de atender pra participar 
do GTH. Mas foi um curso que pelas vezes que 
participei, gostei muito, me esclareceu muito as coisas 
e também o jeito deles trabalhar, deles tratar as 
pessoas. 
 
UC 30 - Buscaram ligação com a secretaria, tentaram 
resolver o caso igual das pessoas idosas, da... 
algumas crianças que teve abuso sexualmente, eles 
procuraram, principalmente, a X(residente) né, 
psicóloga. Como psicóloga ela atendia muitas pessoas 
aqui. Inclusive até trouxe meu esposo também pra ele 
ser atendido. Então, eu achei ótimo e era uma coisa 
assim que deveria continuar né, nos posto de saúde 
porque ajudava muito. 
 
UC 31 - Depois que ela saiu né, então muita coisa que 
foi começado pararam, não deu andamento né. Porque 
as vezes,  o pessoal aqui as vezes não tem tempo né, 
as vezes até tem acesso, mas não tem tempo né, e ela 
já tinha mais aquela preocupação, mas acesso as 
coisas, ia atrás. 

 
E18 – UC29 – UR39 – (...) eles desenvolveram 
um, era um trabalho que era uma humanização 
né, que era um curso. (...) foi um curso que (...) 
me esclareceu muito as coisas (...) 
 
E18 – UC29 – UR40 – (...) as vezes eu não 
participei porque como tava no consultório 
atendendo não poderia deixar de atender pra 
participar do GTH 
 
 
 
 
E18 – UC30 – UR41 – Buscaram ligação com a 
secretaria, tentaram resolver o caso igual das 
pessoas idosas, crianças que teve abuso 
sexualmente (...) 
 
 
 
 
 
 
E18 – UC31 – UR42 – (...) muita coisa que foi 
começado pararam, não deu andamento né. 
 
E18 – UC31 – UR43 – (...) o pessoal aqui as 
vezes não tem tempo né, as vezes até tem 
acesso, mas não tem tempo né (...) 

 
- Construção do 
conhecimento  
 
 
 
- Prática de gestão do 
trabalho  
 
 
 
 
 
 
- Prática de gestão do 
trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Prática de gestão do 
trabalho 
 
- Prática de gestão do 
trabalho 
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ENTREVISTADO 19 (E19) 
UC 32 - Foi todas boas porque veio acrescentar muita 

coisa pra gente que a gente não fazia, ele ajudou muito 
a esclarecer muitas dúvidas assim pra gente 

 
E19 – UC32 – UR44 – (...) veio acrescentar 
muita coisa pra gente que a gente não fazia, ele 
ajudou muito a esclarecer muitas dúvidas assim 
pra gente. 

 
- Construção do 
conhecimento  
 
 

ENTREVISTADO 20 (E20) 
UC 33 – Olha, foi bem inovador, porque eles eram 

muito dinâmicos, ativos. Eles é... criaram um estudo, 
um grupo de estudo e de avaliação, aqui dentro da 
unidade pro profissional mesmo sabe?  avaliando os 
conceitos que a gente tinha, o que que tinha dado 
certo, o que que não tinha dado certo e eu achei assim 
muito proveitoso porque a gente também tava  se 
reciclando né, nessa sala de estudo que era uma vez 
por mês que eles fizeram aqui dentro. 
 
 
 
 
UC 34 - E eles também acompanharam famílias lá fora, 

fazia visitas né, e eles ajudava, desenvolvia dinâmicas 
aqui dentro que ajudava a unidade de saúde. Eu achei 
que foi muito proveitoso. 
 
 
 
UC 35 - Foi bem interessante porque eles ensinavam 
uma maneira nova de se trabalhar. E eles implantava, 
tudo que eles tavam sabendo, tavam aprendendo eles 
tentavam multiplicar aqui. Eles eram multiplicador de 
conhecimentos, né. E aquilo que não tava dando certo 
eles tentava é... mostra uma nova forma de se lidar 

 
E20 – UC33 – UR45 – Olha, foi bem inovador, 
porque eles eram muito dinâmicos, ativos. 
 
E20 – UC33 – UR46 – Eles é... criaram um 
estudo, um grupo de estudo e de avaliação, 
aqui dentro da unidade pro profissional mesmo 
sabe? avaliando os conceitos que a gente tinha, 
o que que tinha dado certo, o que que não tinha 
dado certo (...) 
 
E20 – UC33 – UR47 – (...) a gente também tava  
se reciclando né (...) 
 
E20 – UC34 – UR48 – (...) acompanharam 
famílias lá fora, fazia visitas né(...) 
 
E20 – UC34 – UR49 – (...) e eles ajudava, 
desenvolvia dinâmicas aqui dentro que ajudava 
a unidade de saúde. 
 
E20 – UC35 – UR50 – (...) eles ensinavam uma 
maneira nova de se trabalhar. 
 
E20 – UC35 – UR51 – E eles implantava, tudo 
que eles tavam sabendo, tavam aprendendo 
eles tentavam multiplicar aqui. Eles eram 

 
- Prática de gestão do 
trabalho  
 
- Construção do 
conhecimento  
 
 
 
 
 
- Construção do 
conhecimento  
 
- Trabalho centrado no 
usuário/comunidade 
 
- Prática de gestão do 
trabalho 
 
 
- Construção do 
conhecimento  
 
- Prática de gestão do 
trabalho 
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com a situação pra fazer uma modificação. 
 
 
 
 
 
 
UC 36 - E eu achei que foi muito proveitoso porque é... 

a X(residente), por exemplo, ela, ela, a psicóloga, ela 
detectava certa situação, certas é... dificuldade do 
profissional aqui também dentro, do trabalhador e ela 
ajudou muito assim cada pessoa né?.  
 
UC 37 - E também eles, é... essa questão de 

mapeamento, eles iam introduzindo essas inovações 
de uma forma que facilitava o trabalho da gente, né. 
Ajudava muito a enfermeira nisso, né. E eu achei assim 
que ajudava também nas palestras, é nos grupos que a 
gente tinha fora da unidade né, eles foram muito 
participativos, colaboraram com tudo. E era umas 
pessoas assim que enriqueceram, fortaleceram o 
saúde da família. 

multiplicador de conhecimentos, né. 
 
E20 – UC35 – UR52 – E aquilo que não tava 
dando certo eles tentava é... mostra uma nova 
forma de se lidar com a situação pra fazer uma 
modificação. 
 
E20 – UC36 – UR53 – (...) a psicóloga, ela 
detectava certa situação, certas é... dificuldade 
do profissional aqui também dentro, do 
trabalhador e ela ajudou muito assim cada 
pessoa né?  
 
E20 – UC37 – UR54 – (...) essa questão de 
mapeamento, eles iam introduzindo essas 
inovações de uma forma que facilitava o 
trabalho da gente. 
 
E20 – UC37 – UR55 – (...) ajudava também nas 
palestras, é nos grupos que a gente tinha fora 
da unidade né, eles foram muito participativos, 
colaboraram com tudo. (...) enriqueceram, 
fortaleceram o saúde da família. 

 
 
- Prática de gestão do 
trabalho 
 
 
 
- Construção do 
conhecimento  
 
 
 
 
- Prática de gestão do 
trabalho  
 
 
 
- Trabalho centrado no 
usuário/comunidade 

ENTREVISTADO 21 (E21) 
UC 38 - Assim, eles contribuíram muito né, a gente 
cresceu em conhecimento, a gente pode ter mais 
habilidade é... pra tá convivendo com a comunidade. 
Eles trouxeram muita coisa que acrescentou aqui, que 
nos ajudou. 

 
E21 – UC38 – UR56 – Assim, eles contribuíram 
muito né, a gente cresceu em conhecimento, a 
gente pode ter mais habilidade (...) 

 
- Construção do 
conhecimento  
 
 
 

ENTREVISTADO 22 (E22) 
UC39 - Eu acho que foi, quando a gente começou, que 

os meninos chegaram aqui, a gente começou é a 

 
E22 – UC39 – UR57 – (...) a gente começou a 
andar por ai, começar ver o que que a gente 

 
- Construção do 
conhecimento  
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andar por ai, começar ver o que que a gente teria, que 
eu queria melhorar e trabalhar. 
 
UC 40 - A gente teve um pouco de dificuldade no inicio 

até pra adaptação deles aqui na unidade, mas um 
determinado tempo que eles tiveram aqui teve um 
progresso muito grande, teve um envolvimento 
interessante com a equipe, eles.... e com a 
comunidade, eles interagiram bem com a comunidade, 
teve questões que foi, teve uma grande mudança 
assim, na perspectiva dos profissionais, da aceitação 
da comunidade. Foi muito, muito interessante 

teria, que eu queria melhorar e trabalhar. 
 
 
E22 – UC40 – UR58 – (...) teve um 
envolvimento interessante com a equipe, eles... 
e com a comunidade, eles interagiram bem com 
a comunidade (...) teve uma grande mudança 
assim, na perspectiva dos profissionais, da 
aceitação da comunidade 
 
 
 

 
 
 
- Trabalho centrado no 
usuário/comunidade  
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTADO 23 (E23) 
UC 41 - Aqui pra nós assim acrescentou muita coisa. 
Foi bom porque os meninos eles vieram assim, com 
muitas idéias, né? E assim a gente fez um trabalho é 
que acrescentou muita coisa aqui dentro, enquanto 
equipe, enquanto trabalho nas atividades, fizeram 
assim a gente sair mais sabe? Porque eles, as vezes a 
gente foca muito, então eles fizeram a gente ver mais 
lá fora que é a nossa área de prevenção, que a gente 
tem que trabalhar lá fora. Então assim, eu vi que eles 
ajudou muito nesse sentido, da gente sair mais da 
unidade, da gente buscar mais a prevenção, ir atrás 
mesmo do foco lá e buscar, trabalhar aquele foco, 
aquilo que a gente procurava né,  que chegava na 
forma de um problema e avaliar a família como um 
todo e acompanhar e buscar aquela família. 
 
UC 42 - Assim, não que a gente não soubesse, a gente 

sempre soube, mas assim quando eles vieram parece 
que abriu mais pra gente assim espaço, a gente viu 

 
E23 – UC41 – UR59 – vieram assim, com 
muitas idéias, né? E assim a gente fez um 
trabalho é que acrescentou muita coisa aqui 
dentro, enquanto equipe, enquanto trabalho nas 
atividades, fizeram assim a gente sair mais 
sabe? 
 
E23 – UC41 – UR60 – (...) fizeram a gente ver 
mais lá fora que é a nossa área de prevenção, 
que a gente tem que trabalhar lá fora. 
 
E23 – UC41 – UR61 – (...) avaliar a família 
como um todo e acompanhar e buscar aquela 
família. 
 
 
E23 – UC42 – UR62 – Assim, não que a gente 
não soubesse, a gente sempre soube, mas 
assim quando eles vieram parece que abriu 

 
- Trabalho em equipe 
 
 
 
 
 
 
- Trabalho centrado no 
usuário/comunidades 
 
 
- Trabalho centrado no 
usuário/comunidade  
 
 
 
- Prática de gestão do 
trabalho 
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mais lá fora entendeu? Pelo menos pra mim eu achei 
que foi muito importante nesse sentido. 

mais pra gente assim espaço, a gente viu mais 
lá fora entendeu?. 

 
 

ENTREVISTADO 24 (E24) 
UC 43 - Eu acho assim, o desenvolvimento que eles 
tiveram aqui foi, das meninas que tava aqui foi assim, 
muito em grupo com a gente né, foi uma equipe 
mesmo que a gente montou, vendo o trabalho que a 
gente fazia eles tava por dentro, tava ajudando a 
gente, a gente ajudando eles e de certa forma eles 
ajudaram a gente a montar grupo. Assim, motivava a 
gente aos grupos. Ai foi indo aconteceu.... muito bom o 
tempo que eles tavam aqui né. 

 
E24 – UC43 – UR63 – (...) foi uma equipe 
mesmo que a gente montou (...) 
 
E24 – UC43 – UR64 – (...) vendo o trabalho que 
a gente fazia eles tava por dentro, tava 
ajudando a gente, a gente ajudando eles e de 
certa forma eles ajudaram a gente a montar 
grupo. Assim, motivava a gente aos grupos. 

 
- Trabalho em equipe 
 
 
- Trabalho em equipe 
 
 
 
 

ENTREVISTADO 26 (E26) 
UC 44 - Ah, foi muito bom assim pra gente porque foi 
também assim motivo de incentivação entendeu, pra 
gente. Porque você sabe que quando a gente participa 
dessas coisas longas, igual é o estratégia da família, 
as coisas vai se perdendo né,  ao longo do tempo. 
Então com a vinda deles foi assim uma motivação pra 
gente fazer aquilo que a gente já tinha feito há um 
tempo atrás e que, às vezes, a gente parou por falta, 
às vezes de incentivo ou troca de enfermeiro né. Então 
assim foi muito bom ter eles aqui com a gente porque é 
melhorou a qualidade do nosso serviço. 

 
E26 – UC44 – UR65 – foi também assim motivo 
de incentivação entendeu, pra gente. Porque 
você sabe que quando a gente participa dessas 
coisas longas, igual é o estratégia da família, as 
coisas vai se perdendo ao longo do tempo. 
 
E26 – UC45 – UR66 – foi assim uma motivação 
pra gente fazer aquilo que a gente já tinha feito 
há um tempo atrás e que, às vezes, a gente 
parou por falta, às vezes de incentivo ou troca 
de enfermeiro né. (...) melhorou a qualidade do 
nosso serviço. 

 
- Prática de gestão do 
trabalho 
 
 
 
 
- Prática de gestão do 
trabalho 
 
 
 
 

ENTREVISTADO 27 (E27) 
UC 46 - Eu achei assim bem interessante pela 

proposta que eles tiveram né, questão de começar 
fazer um estudo da comunidade com o saúde da 
família e fazer os trabalhos e fazer, ajudar o saúde da 
família nesse monitoramento desse trabalho. 
 

 
E27 – UC46 – UR67 – (...) começar fazer um 
estudo da comunidade com o saúde da família 
e fazer os trabalhos e fazer, ajudar o saúde da 
família nesse monitoramento desse trabalho. 
 
 

 
- Trabalho centrado no 
usuário/comunidade  
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UC 47 - Além de que eles se propoe, a equipe que veio 
pra cá, se propôs muito a ajudar a equipe, a nossa 
equipe de saúde família. Então sempre se fazia a 
questão do planejamento das ações que a gente ia 
fazer, eles sempre estavam dispostos a trabalhar 
nessas ações. 
 
 
 
UC 48 - Além de algumas inovações que pra gente a 

gente ficava assim um pouco mais como uma certa 
dificuldade. Além do tempo, além do nosso 
cronograma, acabava que a gente não tinha essa 
visão. Eles acabaram dando essa visão como, por 
exemplo, se trabalhava os estudos dirigidos nos casos 
específicos que eles ficaram, por exemplo, 
atendimento aos alcóolatras né, que a gente tinha aqui 
na comunidade. 
 
UC 49 - eles conseguiram fazer uma integração muito 

boa entre a saúde da família e residente e 
conseguiram a interação deles era muito boa com a 
gente. A equipe foi muito boa que veio pra cá né. 
Então assim o desenvolvimento dessas ações acabou 
sendo bem benéfico pra gente. 

E27 – UC47 – UR68 – (...) se propôs muito a 
ajudar a equipe, a nossa equipe de saúde 
família. 
 
E27 – UC47 – UR69 – Então sempre se fazia a 
questão do planejamento das ações que a 
gente ia fazer, eles sempre estavam dispostos a 
trabalhar nessas ações. 
 
E27 – UC48 – UR70 – (...) algumas inovações a 
gente ficava assim um pouco mais como uma 
certa dificuldade. Além do tempo, além do 
nosso cronograma, acabava que a gente não 
tinha essa visão. 
 
E27 – UC48 – UR71 – se trabalhava os estudos 
dirigidos nos casos específicos 
 
 
E27 – UC49 – UR72 – conseguiram fazer uma 
integração muito boa entre a saúde da família e 
residente 

- Trabalho em equipe 
 
 
 
- Prática de gestão do 
trabalho 
 
 
 
- Prática de gestão do 
trabalho 
 
 
 
 
- Construção do 
conhecimento 
 
 
- Trabalho em equipe 
 

ENTREVISTADO 28 (E28) 
UC 50 - Eles tentaram fazer o melhor, pessoas 
magníficos, esforçados, muito dedicados. A dificuldade 
é que Taquaruçu a secretaria tenta fazer umas 
colocações que a gente aqui não tem como responder. 
Então eles tentaram fazer o melhor aqui dentro, mas 
não sei qual aproveitamento que eles tiveram, tentaram 

 
E28 – UC50 – UR73 – Eles tentaram fazer o 
melhor, pessoas magníficos, esforçados, muito 
dedicados. (...) eles tentaram fazer o melhor 
aqui dentro, mas não sei qual aproveitamento 
que eles tiveram (...). 
 

 
- Perfil profissional 
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mudar algumas rotinas, mas aqui como coloquei é 
difícil, eu não sei se eles pode assimilar. 

E28 – UC50 – UR74 – (...) tentaram mudar 
algumas rotinas, mas aqui como coloquei é 
difícil, eu não sei se eles pode assimilar. 

- Prática de gestão do 
trabalho  
 
 

ENTREVISTADO 29 (E29) 
UC 51 - Eles desenvolveu varias atividades né, que a 
gente umas a gente fazia outra não fazia. A que a 
gente fazia eles ajudou é organizou direitinho como 
deveria ser feito e outras que eles buscou e trouxe pra 
gente fazer é palestra, sala de espera, tudo eles teve 
uma preocupação pra tá arrumando a unidade de 
saúde aqui. 

 
E29 – UC51 – UR75 – (...) eles ajudou é 
organizou direitinho como deveria ser feito (...) 
 
E29 – UC51 – UR76 – (...) eles teve uma 
preocupação pra tá arrumando a unidade de 
saúde aqui. 

 
- Prática de gestão do 
trabalho  
 
- Perfil profissional 

 
Dimensão 2 – O Programa de Residência Multiprofissional – facilidades e dificuldades dos profissionais do serviço na participação 
das atividades 
 

Unidade de Contexto Unidade Registro Categorias 

ENTREVISTADO 1 (E1) 
UC1 - Só teve assim um pouco de dificuldade com 

ficha A para classificar as famílias de risco.  
 
 
UC2 - No começo é muito difícil aceitar ideias, mas 

depois que a ideia é implantada e colocada no 
papel, discutida, vendo fica mais fácil. Outra coisa 
que não foi fácil foi a criação do conselho, pois ideia 
nova quando joga para a comunidade não é fácil. 

 
E1 – UC1 – UR1 - Só teve assim um pouco de 
dificuldade com ficha A para classificar as 
famílias de risco.  
 
E1 – UC2 – UR2 - No começo é muito difícil 
aceitar ideias, mas depois que a ideia é 
implantada e colocada no papel, discutida, 
vendo fica mais fácil. 
 
E1 – UC2 – UR3 - Outra coisa que não foi fácil 
foi a criação do conselho, pois ideia nova 
quando joga para a comunidade não é fácil. 

 
Conhecimento insuficiente 
para execução de novas 
atividades 
 
Resistência à colaboração 
da residência no processo 
de trabalho e ao processo 
de mudança 
 
Resistência à colaboração 
da residência no processo 
de trabalho e ao processo 
de mudança 

ENTREVISTADO 2 (E2)   
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UC3 - Teve facilidade até porque já era uma coisas 
que a gente já fazia. A única coisa assim que teve 
de mudança foi na ficha A, na forma de 
cadastramento, classificação de risco aí a gente 
teve assim um pouquinho de dificuldade no início, 
mas loguinho... entendeu, a gente entendeu, ela 
explicou direitinho as duas com a A(enfermeira) 
também, a gente conseguiu fazer. 

E2 – UC3 – UR4 - A única coisa assim que 
teve de mudança foi na ficha A, na forma de 
cadastramento, classificação de risco aí a 
gente teve assim um pouquinho de dificuldade 
no início, mas loguinho... entendeu, a gente 
entendeu (...) 
 
 

Conhecimento insuficiente 
para execução de novas 
atividades 

ENTREVISTADO 3 (E3) 
UC 4 – Dificuldade? Ah! teve. Com certeza teve. É 
porque no início a gente ficou imaginando assim, 
não só eu como muitas pessoas, né? elas vieram 
para atrapalhar e tudo, até a gente entendeu qual o 
papel delas, então teve uma dificuldade imensas. 
Teve um pouco de dificuldade, mas acabou 
entendendo como era. Depois que a gente 
entendeu se tornou mais fácil. 

 
E3 – UC4 – UR5 – Dificuldade? Ah! teve. (...) 
porque no início a gente ficou imaginando 
assim, (...) elas vieram para atrapalhar e tudo, 
até a gente entendeu qual o papel delas, então 
teve uma dificuldade imensas. (...) Depois que 
a gente entendeu se tornou mais fácil. 

 
Resistência à colaboração 
da residência no processo 
de trabalho e ao processo 
de mudança 
 

ENTREVISTADO 4 (E4) 
UC5 - Facilidade acredito que sim, assim desde o 

momento que se propõe a conversar, se propor a 
se ouvir, porque você tem que ouvir o que o outro 
fala, então acredito que tudo que você se propõe a 
ouvir e a melhorar foi bem. 

 
E4 – UC5 – UR6 – (...) desde o momento que 
se propõe a conversar, se propor a se ouvir, 
porque você tem que ouvir o que o outro fala, 
então acredito que tudo que você se propõe a 
ouvir e a melhorar foi bem. 

 
Diálogo e escuta como 
articulador do trabalho em 
equipe 
 

ENTREVISTADO 5 (E5) 
UC6 - Dificuldades eu acho que não. Elas eram 

muito boas, elas faziam tudo para dá certo. 

 
E5 – UC6 – UR7 – Elas eram muito boas, elas 
faziam tudo para dá certo. 

 
A residência como 
colaboradora/apoio no 
processo de trabalho e do 
trabalho em equipe 

ENTREVISTADO 6 (E6) 
UC7 - da minha parte houve por conta assim eu 
sou um pouco fechada né, aí... e tenho medo de 
me expor e tenho medo de tá, assim chegando nas 

 
E6 – UC7 – UR8 – (...) eu sou um pouco 
fechada né, aí... e tenho medo de me expor e 
tenho medo de ta, assim chegando nas 

 
Dificuldade para exposição 
de ideias e envolvimento 
devido características 
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pessoas assim com medo das pessoas acha que, 
tipo assim, as vezes você quer chegar numa 
pessoa ficar conversando bastante e tem uma outra 
pessoa que já achar que você está fazendo aquilo 
tá pensando interesse em alguma coisa, né 
 
UC8 - pra mim chegar nelas pra conversar com 
elas não tive resistência, elas não teve resistência, 
não tive dificuldade nenhuma, qualquer coisa 
perguntava pra elas, elas tava pronta pra me 
responder. Me ajudaram até no processo de passar 
sobre quando eu terminei o auxiliar que elas 
estavam aqui e eu precisava de fazer o técnico, a 
prova pra fazer o curso técnico né? se não fizesse 
a prova não passava, tipo um vestibularzinho, né? 
Foi elas que me deram material pra estudar, então 
não tive assim em matéria disso eu não tive muita 
dificuldade não. 

pessoas assim com medo das pessoas (...) 
 
 
 
 
 
E6 – UC8 – UR9 – (...) não tive dificuldade 
nenhuma, qualquer coisa perguntava pra elas, 
elas tava pronta pra me responder.  
 
E6 – UC8 – UR10 - Me ajudaram até no 
processo de (...) fazer o técnico (...). Foi elas 
que me deram material pra estudar (...) 

pessoais  
 
 
 
 
 
Diálogo e escuta como 
articulador do trabalho em 
equipe 
 
A residência como apoio 
no processo de 
qualificação profissional 
 

ENTREVISTADO 7 (E7) 
UC9 - Pra mim não, porque eu, como técnica de 

enfermagem, o meu trabalho é o mesmo, é 
curativo, é vacinas, é o trabalho de prevenção que 
a gente já faz, é igual é palestra eu já fazia as 
palestra mesmo em sala de espera, pra mim..... 
acho que.... claro que somou, ajudou,  mas assim... 
que teve uma diferença da forma como eu 
trabalhava antes para agora eu não acho não. 

 
E7 – UC9 – UR11 – (...) eu, como técnica de 
enfermagem, o meu trabalho é o mesmo, é 
curativo, é vacinas, é o trabalho de prevenção 
que a gente já faz, é igual é palestra eu já 
fazia as palestra mesmo em sala de espera, 
(...) claro que somou, ajudou, mas assim... que 
teve uma diferença da forma como eu       
trabalhava antes para agora eu não acho não. 

 
- A residência como 
colaboradora/apoio no 
processo de trabalho e do 
trabalho em equipe  

ENTREVISTADO 8 (E8) 
UC10 - Eu tive dificuldade com relação a uma 

pessoa só que fazia parte da equipe que veio, a 
gente bateu um pouco de frente, a gente discutiu 
um pouco, não per, é, é... como é que eu posso 

 
E8 – UC10 – UR12 – Eu tive dificuldade com 
relação a uma pessoa só que fazia parte da 
equipe que veio, a gente bateu um pouco de 
frente, a gente discutiu um pouco, (...) porque 

 
Relacionamento 
interpessoal com 
indivíduos estranhos à 
equipe 



140 

 

  

colocar....porque assim é meio que não veio aquela 
parte a gente vai construir junto, mudar a visão 
construindo juntos, mas foi mais aquela coisa 
imposta. Então eu meio que bati de frente com 
relação a isso, com essa pessoa, mas depois a 
gente meio que se organizou, conseguimos fazer 
todo trabalho.  
 
UC11 - Tive facilidade, não tive dificuldade não. Foi 
bem tranquilo. Envolvia bastante, de fazer mapa, de 
fazer tudo, de desenhar, foi bem interessante. Fazia 
porque acreditava, porque eu gosto muito de saúde 
pública, então meio que assim não foi nada.... é 
igual eu falei a principio meio que foi birrento 
porque eu bati meio que de frente porque a forma 
como foi passada pra gente eu não concordei muito 
porque era meio que algo imposto. Eu acho que 
nada que é imposto pra uma equipe funciona, 
porque você não consegue crescer, não consegue 
desenvolver. Então ai, quando a gente chegou num 
consenso que não seria bem assim, a gente 
começou a desenvolver bem o trabalho então 
assim foi gratificante pra todo mundo, no final tava 
todo mundo com saudade da equipe já. 

assim é meio que não veio aquela parte a 
gente vai construir junto, mudar a visão 
construindo juntos, mas foi mais aquela coisa 
imposta. 
 
 
 
 
E8 – UC11 – UR13 – Envolvia bastante, de 
fazer mapa, de fazer tudo, de desenhar, foi 
bem interessante. Fazia porque acreditava, 
porque eu gosto muito de saúde pública (...) 
 
 
E8 – UC11 – UR14 – Eu acho que nada que é 
imposto pra uma equipe funciona, porque você 
não consegue crescer, não consegue 
desenvolver. (...) quando a gente chegou num 
consenso que não seria bem assim, a gente 
começou a desenvolver bem o trabalho então 
assim foi gratificante pra todo mundo (...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Envolvimento e 
participação dos 
trabalhadores no 
desenvolvimento das 
atividades 
 
A residência como 
colaboradora/apoio no 
processo de trabalho e do 
trabalho em equipe 
 

ENTREVISTADO 9 (E9) 
UC12 - Não, nos aqui a gente, né, a gente se 

integra, né, junto com os grupos e a gente não teve 
dificuldade não, a gente leva aí, a gente faz tudo 
direitinho. 

 
E9 – UC12 – UR15 – (...) a gente se integra, 
né, junto com os grupos e a gente não teve 
dificuldade não, a gente leva aí, a gente faz 
tudo direitinho. 

 
Envolvimento e 
participação dos 
trabalhadores no 
desenvolvimento das 
atividades 

ENTREVISTADO 10 (E10) 
UC13 - Eu tive um suporte muito bom das meninas, 

 
E10 – UC13 – UR16 – Eu tive um suporte 

 
A residência como 
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é... e as atividades elas foram fluido. A única coisa 
que a gente percebia é que era muita coisa pra ser 
feito num tempo curto, num tempo curto que foi o 
que??? Quase um ano que elas ficaram aqui 
dentro,né, mas mesmo assim ainda ficou muita 
coisa pra ser, que a gente deu continuidade, né 
 
 
 
 
UC14 - E agora eu fiquei sozinha, então esse apoio 
a gente não tem. Mas as atividades pra mim não 
foram difíceis de serem desenvolvidas, porque na 
unidade já tinha um início, né? A gente só 
precisava de um incentivo. Eu acho que de uma 
reorganização, que foi feito no processo de 
trabalho, né? Foi reorganizado. 

muito bom das meninas, é... e as atividades 
foram fluido 
 
 
E10 – UC13 – UR17 – A única coisa que a 
gente percebia é que era muita coisa pra ser 
feito num tempo curto,(...) mas mesmo assim 
ainda ficou muita coisa pra ser, que a gente 
deu continuidade, né. 
 
E10 – UC14 – UR18 – E agora eu fiquei 
sozinha, então esse apoio a gente não tem. 
Mas as atividades pra mim não foram difíceis 
de serem desenvolvidas, porque na unidade já 
tinha um início, né? A gente só precisava de 
um incentivo. Eu acho que de uma 
reorganização, que foi feito no processo de 
trabalho, né? Foi reorganizado. 

colaboradora/apoio no 
processo de trabalho e do 
trabalho em equipe 
 
Tempo insuficiente para 
desenvolvimento das 
atividades propostas 
 
 
 
A residência como 
colaboradora/apoio no 
processo de trabalho e do 
trabalho em equipe 
 

ENTREVISTADO 11 (E11) 
UC15 - Não, não, não tive dificuldade não. Eu achei 

bom. Acho que eles tinham que tá aqui mas nois, 
pra ajudar mais nas palestras, porque eles sempre 
ajudava nois nas palestras. 

 
E11 – UC15 – UR19 – (...) não tive dificuldade 
não. Eu achei bom. (...) eles sempre ajudava 
nois nas palestras. 
 

 
A residência como 
colaboradora/apoio no 
processo de trabalho e do 
trabalho em equipe 

ENTREVISTADO 12 (E12) 
UC 16 - Eu... eu acho que tive as duas (facilidade e 

dificuldade) porque assim, eu não sou uma pessoa 
muito, assim, extrovertida, assim eu sou um pouco 
quieta, assim, aí eles puxavam a gente pra a gente 
fazer aquilo, entendeu? Então isso eu gostei né, 
que incentivava a gente, né. 

 
E12 – UC16 – UR20 – eu não sou uma pessoa 
muito assim, extrovertida, assim eu sou um 
pouco quieta, assim, aí eles puxavam a gente 
pra a gente fazer aquilo, entendeu? 
 
E12 – UC16 – UR21 – (...) eu gostei né, que 
incentivava a gente, né. 

 
Dificuldade para exposição 
de ideias e envolvimento 
devido características 
pessoais 
 
A residência como 
colaboradora/apoio no 
processo de trabalho e do 
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trabalho em equipe 

ENTREVISTADO 13 (E13) 
UC 17 - Não, tive facilidade sim. Problema, 

discussões, tudo, a gente.... envolvia nas atividade 
também. 

 
E13 – UC17 – UR22 – (...) tive facilidade sim. 
Problema, discussões, tudo, a gente.... 
envolvia nas atividade também. 

 
Envolvimento e 
participação dos 
trabalhadores no 
desenvolvimento das 
atividades 

ENTREVISTADO 14 (E14) 
UC 18 - Não, eu nunca tive dificuldade, mesmo 

porque eu falo pelos cotovelos, né. Ai, eu não tive 
dificuldade não. Eu sempre gostava das atividades, 
do grupo de estudos, eu gostava bastante. Às 
vezes, apesar da gente tava cansado ou com tarefa 
na área, e as meninas, não tem que ficar no grupo, 
tem que ficar. Ai, a gente fica um pouco 
reclamando, mas ficava e no final acaba achando 
uma coisa produtiva daquilo ali. 

 
E14 – UC18 – UR23 – Eu sempre gostava das 
atividades, do grupo de estudos (...). 
 
 
 
 
E14 – UC18 – UR24 – (...) apesar da gente 
tava cansado ou com tarefa na área (...) a 
gente fica um pouco reclamando, mas ficava e 
no final acaba achando uma coisa produtiva 
daquilo ali. 

 
Envolvimento e 
participação dos 
trabalhadores no 
desenvolvimento das 
atividades 
 
A residência como 
colaboradora/apoio no 
processo de trabalho e do 
trabalho em equipe 
 

ENTREVISTADO 15 (E15) 
UC 19 - No começo eu tive dificuldade, porque nas 

rodas de conversas, né, nas rodas de conversa que 
a gente tinha, GTH parece, que a gente tinha aqui 
todas quinta-feira e a gente tinha que trazer alguma 
coisa pra falar e eu tive sim dificuldade. Aí depois 
foi mudando, desenvolvendo. Cada uma de nos 
fazia um pouco. Ai ficou fácil. 

 
E15 – UC19 – UR25 – (...) nas rodas de 
conversas (...) a gente tinha que trazer alguma 
coisa pra falar e eu tive sim dificuldade. 
 

 
Dificuldade para exposição 
de ideias e envolvimento 
devido características 
pessoais 
 

ENTREVISTADO 16 (E16) 
UC 20 - Não. Normal. Eles chegaram, a gente 

conversava, porque nada era imposto, né. Porque 
se o grupo não quer a gente não faz, né. Então eles 
não chegaram aqui a vou porque eu sou aqui na 

 
E16 – UC20 – UR26 – Chegava, conversava, 
a gente via se tinha condições de fazer. Se 
não tinha, não tem, a gente não tem como 
fazer né, e não podia fazer. 

 
A residência como 
colaboradora/apoio no 
processo de trabalho e do 
trabalho em equipe 
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residência vou mandar, não. Chegava, conversava, 
a gente via se tinha condições de fazer. Se não 
tinha, não tem, a gente não tem como fazer né, e 
não podia fazer. 

  

ENTREVISTADO 17 (E17) 
UC 21 - Eu tive facilidade, só que não sei pela 
questão da demanda, a questão do serviço em si, 
desde o acolhimento até aqui não dá pra 
desenvolver as atividades do jeito que foi proposta 
por eles. 

 
E17 – UC21 – UR27 – (...) pela questão da 
demanda, a questão do serviço em si, desde o 
acolhimento até aqui não dá pra desenvolver 
as atividades do jeito que foi proposta por eles. 

 
Resistência à colaboração 
da residência no processo 
de trabalho e ao processo 
de mudança 
 

ENTREVISTADO 18 (E18) 
UC 22 - Eu tive dificuldade por isso, por causa do 
meu trabalho, né? Então, as vezes quando era o 
dia do grupo que eu tava naquele grupo, mas tinha 
agendado paciente, não, não, não pode deixar o 
paciente, não pode remarcar o paciente, então a 
dentista não pode trabalhar sozinha sem você. 
Então eu não podia participar porque eu tinha que 
tá auxiliando. E como é o meu serviço tinha que tá. 
Mas as vezes que eu pude participar eu gostei, até 
mesmo reclamei, porque eu queria te participado de 
todos os encontros que tiveram e eu não podia. 

 
E18 – UC22 – UR28 – Eu tive dificuldade por 
isso, por causa do meu trabalho, né? (...) 
quando era o dia do grupo (...), mas tinha 
agendado paciente, não, não, não pode deixar 
o paciente, não pode remarcar o paciente (...). 
Então eu não podia participar porque eu tinha 
que tá auxiliando. 
 

 
Resistência à colaboração 
da residência no processo 
de trabalho e ao processo 
de mudança 
 

ENTREVISTADO 19 (E19) 
UC 23 - Tinha (dificuldade) porque eu era muito 
tímida, aí tinha que apresentar, tinha que falar, 
sempre quando era o dia do meu grupo pra mim já 
era uma tristeza porque eu sou muito tímida pra 
falar, sabe? Mesmo que eu saiba o tema, mas na 
hora de tá ali na frente pra mim era muito difícil. 

 
E19 – UC23 – UR29 – (...) eu era muito tímida, 
aí tinha que apresentar, tinha que falar, (...) 
era uma tristeza porque eu sou muito tímida 
pra falar, sabe? 
 

 
Dificuldade para exposição 
de ideias e envolvimento 
devido características 
pessoais  
 

ENTREVISTADO 20 (E20) 
UC 24 - Olha, eu não tive nenhuma dificuldade. O 

problema só era aquela falta de tempo quando a 

 
E20 – UC24 – UR30 – O problema só era 
aquela falta de tempo quando a gente tinha 

 
Tempo insuficiente para 
participar das atividades 
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gente tinha que participar em grupo de um 
programa que eles tinha trabalhado pra 
desenvolver dentro do grupo aqui na unidade, a 
gente tinha, porque a gente tem uma sobrecarga 
muito grande de visitas que tem que dar conta né. 
Então, às vezes, eu ficava achando que tinha tido 
um prejuízo de falta de visita na área por causa 
desse horário que eu tinha que cumprir aqui, mas 
quando eu entrava na palestra que era edificante, 
aí eu percebia que a perda tinha uma compensação 
maior, né? A perda de visitas na área tinha uma 
compensação maior porque eu ia tá mais 
preparada pra voltar pra área, né? 
 
 
 
UC 25 - Ficava pensando no prejuízo das visitas 
porque tem que ter, tem que entregar uma relação 
de visitas pra enfermeira e ai nas palestra eu perdia 
essas visitas né, mas ai depois eu pensei, mas 
compensa porque eu saio daqui mais fortalecida, 
mas preparada psicologicamente né, o meu 
conhecimento sai mais fortalecido. É isso. Não 
houve essa dificuldade não porque eu compreendi 
a tempo que é... eu tinha um lucro nisso tudo. 

que participar em grupo de um programa (...) 
 
 
E20 – UC24 – UR31 – (...) a gente tem uma 
sobrecarga muito grande de visitas que tem 
que dar conta né. 
 
 
E20 – UC24 – UR32 – Então, às vezes, eu 
ficava achando que tinha tido um prejuízo de 
falta de visita na área por causa desse horário 
que eu tinha que cumprir aqui, mas quando eu 
entrava na palestra que era edificante, aí eu 
percebia que a perda tinha uma compensação 
maior, né?. 
 
E20 – UC25 – UR33 – (...) eu saio daqui mais 
fortalecida, mas preparada psicologicamente 
né, o meu conhecimento sai mais fortalecido. 
 
 

devido sobrecarga de 
atividades da ESF 
 
Tempo insuficiente para 
participar das atividades 
devido sobrecarga de 
atividades da ESF 
 
Envolvimento e 
participação dos 
trabalhadores no 
desenvolvimento das 
atividades 
 
 
 
A residência como apoio 
no processo de 
qualificação profissional 
 

ENTREVISTADO 21 (E21) 
UC 26 - Não, eu nunca tive é... dificuldade em 
relação a isso, até mesmo assim porque eu já 
trabalhei muito com pessoa, é... já fui professora, 
é... já trabalhei na saúde não em órgão publico mas 
em outras localidades. 

 
E21 – UC26 – UR34 – Não, eu nunca tive 
dificuldade (...) porque eu já trabalhei muito 
com pessoa, é... já fui professora 
 

 
Conhecimento e 
habilidade prévia que 
facilitou o processo de 
trabalho 

ENTREVISTADO 22 (E22)   
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UC 27 - Eu acho que eu, é a gente fica é 
trabalhando assim como eu que trabalho já a muito 
tempo e foi uma, como se fosse uma novidade, um 
novo despertar, né? um bom tempo de serviço que 
eu tenho muitos anos de serviço publico e essa 
energia deles foi assim contagiante né. 
 
UC 28 - A gente começou a ver outras coisas, 

mudar ai o foco e ver a comunidade com mais 
clareza, sei lá. Pra mim foi importantíssimo sabe. 
Eu que sou, eu falo assim eu que sou ultrapassado 
assim em alguns pontos, que eu sou do serviço 
publico mesmo, não faço outra coisa e isso foi 
muito interessante. Foi uma oportunidade que tive 
de ver outras pessoas também. 
 
UC 29 - Então eu tenho muita facilidade de tá com 
as pessoas aqui na unidade, na comunidade. Então 
pra mim não teve problema não. Eu tive muito foi 
que ganhar, eu aprendi muito, pra mim foi ótimo. 

E22 – UC27 – UR35 – (...) foi uma, como se 
fosse uma novidade, um novo despertar, né? 
(...). 
 
 
 
 
E22 – UC28 – UR36 – A gente começou a ver 
outras coisas, mudar ai o foco e ver a 
comunidade com mais clareza (...) 
 
E22 – UC28 – UR37 – Foi uma oportunidade 
que tive de ver outras pessoas também. 
 
 
 
E22 – UC29 – UR38 – Eu tive muito foi que 
ganhar, eu aprendi muito, pra mim foi ótimo. 

Novo despertar 
 
 
 
 
 
 
Novo despertar 
 
 
 
A residência como 
colaboradora/apoio no 
processo de trabalho e do 
trabalho em equipe 
 
A residência como apoio 
no processo de 
qualificação profissional 
 

ENTREVISTADO 23 (E23) 
UC 30 - Logo de chegada você não entende muito 

né, então você cria, eu tenho, assim, sempre tive e 
tento mudar, graças a Deus já melhorei muito e eu 
sei que melhorei de mudança, quando fala assim 
mudança, você fica né? Ah meu Deus, será como é 
que vai ser, será se vai ser bom meu Deus, será 
como é que é? Então assim, os primeiro meses eu 
acredito que a gente, eu travei um pouco né, mas 
só que eles foram pessoas muitos sábias assim, 
agiram com muita inteligência porque eles 
precisavam daqui. Então eles foram pessoas que 

 
E23 – UC30 – UR39 – (...) quando fala assim 
mudança, você fica né? Ah meu Deus, será 
como é que vai ser, será se vai ser bom meu 
Deus, será como é que é? 
 
E23 – UC30 – UR40 – E chegou uma 
determinada época que nós tava dentro do 
processo, quando nos percebemos nós já tava 
todo mundo inteirado, interagindo junto, 
programando junto, fazendo junto né. 
 

 
Resistência à colaboração 
da residência no processo 
de trabalho e ao processo 
de mudança 
 
A residência como 
colaboradora/apoio no 
processo de trabalho e do 
trabalho em equipe 
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souberam lidar com a nossa situação e aos poucos 
a gente foi se soltando e entendendo o que que era 
o processo né. E chegou uma determinada época 
que nós tava dentro do processo, quando nos 
percebemos nós já tava todo mundo inteirado, 
interagindo junto, programando junto, fazendo junto 
né. 
 
UC 31 - Então assim, não demorou, foi muito pouco 
tempo, nós estávamos assim, C(residente), 
D(residente), E(residente) fazia parte da equipe. 
Chegava já assim e a .... a gente ia fazer a 
programação e se não fosse um dia que eles não 
pudia tá aqui, porque tinha um dia que eles ficavam 
lá, tinha uma reunião deles lá, na, na.... ai não cadê 
a C(residente), não cadê o D(residente), quando a 
gente ia programar alguma coisa porque eles já  
tava já interagindo na equipe, já tava junto com a 
equipe. Era como se a nossa equipe pudesse 
contar com a psicóloga que era a C(residente), com 
a assistente social que era a E(residente), 
D(residente) que era o dentista, né? 

 
 
 
 
 
 
 
 
E23 – UC31 – UR41 – (...) a gente ia 
programar alguma coisa porque eles já tava já 
interagindo na equipe, já tava junto com a 
equipe. Era como se a nossa equipe pudesse 
contar com a psicóloga (...), com a assistente 
social (...), o dentista, né? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A residência como 
colaboradora/apoio no 
processo de trabalho e do 
trabalho em equipe 

ENTREVISTADO 24 (E24) 
UC 32 - Eu, no meu caso, eu em si não tive 

dificuldade não, que assim eu acabava me 
entrosando com eles em tudo né, tanto na questão 
dos grupos como na questão das visitas domiciliar. 

 
E24 – UC32 – UR42 – (...) eu acabava me 
entrosando com eles em tudo né, tanto na 
questão dos grupos como na questão das 
visitas domiciliar. 

 
Envolvimento e 
participação dos 
trabalhadores no 
desenvolvimento das 
atividades 

ENTREVISTADO 25 (E25) 
UC 33 - Não, não tenho muita dificuldade não. 
Porque assim a maioria das coisas que eles faziam 
aqui a gente já tava fazendo. Ai a gente só mudou 

 
E25 – UC33 – UR43 – (...) a maioria das 
coisas que eles faziam aqui a gente já tava 
fazendo. Ai a gente só mudou mais o 

 
A residência como 
colaboradora/apoio no 
processo de trabalho e do 
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mais o processo. Não teve dificuldade nenhuma 
não, pra mim não. 

processo. 
 

trabalho em equipe 
 

ENTREVISTADO 26 (E26) 
UC 34 - assim no inicio a gente teve uma 
dificuldade até por... é porque também foi uma 
equipe que veio né, foi três pessoas que vieram. 
Então é uma equipe para outra equipe. Então assim 
no começo você sempre né, questão de afinidade 
mesmo né. As vezes a gente fica com medo, será 
que vai dá certo, a gente ficava assim mais no 
cantinho, mas depois que a gente se conheceu ai 
foi tudo de bom, foi muito bom. 

 
E26 – UC34 – UR44 – (...) a gente fica com 
medo, será que vai dá certo (...). 

 
Resistência à colaboração 
da residência no processo 
de trabalho e ao processo 
de mudança 
 

ENTREVISTADO 27 (E27) 
UC 35 - No início vamos dizer que a gente ficou um 
pouco mais arredio a isso, por ser mudanças, né? 
por eles estarem aqui e tá mudanças, mas depois 
foi muito melhor. 

 
E27 – UC35 – UR45 – No inicio vamos dizer 
que a gente ficou um pouco mais arredio a 
isso, por ser mudanças, né? (...) 
 

 
Resistência à colaboração 
da residência no processo 
de trabalho e ao processo 
de mudança 

ENTREVISTADO 28 (E28) 
UC 36 - Não tive dificuldade porque eu já, é mais 

uma rotina de trabalho, eles só tentaram aprofundar 
coisa como mudanças no atendimento, programas, 
eles trabalharam melhor os programas como o 
programa do sisprenatal, hipertensão, visitas e 
outras coisas. 

 
E28 – UC36 – UR46 – (...) é mais uma rotina 
de trabalho, eles só tentaram aprofundar coisa 
como mudanças no atendimento, programas, 
eles trabalharam melhor os programas como o 
programa do sisprenatal, hipertensão, visitas e 
outras coisas. 

 
A residência como 
colaboradora/apoio no 
processo de trabalho e do 
trabalho em equipe 
 

ENTREVISTADO 29 (E29) 
UC 37 - No início, tive até um pouco de dificuldade 
né, mas do meio pro fim já tava facilidade já, já tava 
dentro do grupo e ai foi fácil né. Porque no início, 
como eu nunca tive nenhum curso, era... tudo pra 
mim era mais novo né? Igual esses trem de fazer 
palestra eu tinha como eu...  eu não sabia muito 
fazer palestra assim. Ai do meio pro fim eu já tava 

 
E29 – UC37 – UR47 – (...) no início como eu 
nunca tive nenhum curso, era... tudo pra mim 
era mais novo né? Igual esses trem de fazer 
palestra (...) eu não sabia muito fazer palestra 
assim. 
 

 
Conhecimento insuficiente 
para execução de novas 
atividades 
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bem prático já. 

 
 
Núcleo direcionador 2 – Contribuições do Programa de Residência Multiprofissional para mudança na organização do serviço na 
Estratégia Saúde da Família 
 

Unidade de Contexto Unidade Registro Categorias 

ENTREVISTADO 1 (E1) 
UC1 - Contribui. Elas procurava dar o melhor dela, 

ajudando a enfermeira, médico, aqui com a gente 
no trabalho, saindo com a gente para visita e 
cadastramento. 
 
UC2 - De certa forma foi bom. Contribuiu com o 
grupo puericultura, hipertenso com novas ideias. A 
gente já tinha grupo e elas deram ideias novas. 

 
E1 – UC1 – UR1 - Elas procurava dar o melhor 
dela, ajudando a enfermeira, médico, aqui com a 
gente no trabalho, saindo com a gente para visita 
e cadastramento. 
 
E1 – UC2 – UR2 - Contribuiu com o grupo 
puericultura, hipertenso com novas ideias. A gente 
já tinha grupo e elas deram ideias novas 

 
- Apoio matricial 
 
 
 
 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 

ENTREVISTADO 2 (E2) 
UC3 - Melhorou sim a forma de trabalho, elas 
trouxeram muita coisa boa pra cá sim 
 
 
UC4 - Olha quando elas chegaram o que a gente 
fazia, o que elas fizeram a gente já fazia, entendeu. 
A gente só teve mais um apoio delas, entendeu, 
das duas. Mas todas as atividades que foram 
criadas, assim que as vezes elas trouxe, a gente já 
tinha, entendeu. Ai só melhorou o grupo, a 
atividade. 
 
UC 5 - As vezes a gente tava um pouco 
adormecida, reativou, mas já tinha grupo de idoso, 
grupo de gestante, palestra em sala, entendeu e 

 
E2 – UC3 – UR3 - Melhorou sim a forma de 
trabalho, elas trouxeram muita coisa boa pra cá 
sim. 
 
E2 – UC4 – UR4 – (...) o que a gente fazia, o que 
elas fizeram a gente já fazia, entendeu. A gente só 
teve mais um apoio delas (...). Aí só melhorou o 
grupo, a atividade. 
 
 
 
 
E2 – UC5 – UR5 – (...) a gente tava um pouco 
adormecida, reativou, mas já tinha grupo de idoso, 
grupo de gestante, palestra em sala, entendeu e 

  
- Educação 
permanente 
 
 
- Apoio matricial 
 
 
 
 
 
 
 
- Apoio matricial 
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elas colaboravam. elas colaboravam. 

ENTREVISTADO 3 (E3) 
UC 6 - Eu acho, houve sim, pra melhor, tanto como 

pra mim como dentro da equipe na unidade. Mudou 
para melhor, foi muito bom. A maneira da gente 
trabalhar, da gente atender as pessoas, né, que 
desenvolveu mais assim, porque igual na recepção 
o pessoal... nos tínhamos um tratamento 
diferenciado né, e a gente acabou mudando a 
maneira de atender eles em relação que vê um 
exemplo, o horário, a gente colocou por horário, a 
pessoa chega naquele horário já é atendido e antes 
não a pessoa tinha que vir para fila. Então isso já 
melhorou muito, a gente não... cê chega ai não tem 
aquela fila 

 
E3 – UC6 – UR6 - A maneira da gente trabalhar, 
da gente atender as pessoas, né, que desenvolveu 
mais assim, (...) a gente acabou mudando a 
maneira de atender (...) a gente colocou por 
horário, a pessoa chega naquele horário já é 
atendido e antes não a pessoa tinha que vir para 
fila. (...) cê chega ai não tem aquela fila. 

 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 

ENTREVISTADO 4 (E4) 
UC7 - Oh eu acredito assim que contribui pro nosso 

método de trabalho assim enquanto equipe, 
enquanto pessoa também, assim que a gente pode 
rever nossos conceitos, nossos atendimento, eu 
acredito que foi bem positivo também. 
 
UC8 - Acredito que houve mudança com certeza, a 

partir de que se implanta o que não se tem, 
consegue ter uma visão inovada, uma visão que... 
algumas coisas já tinha, mas as vezes ela fica um 
pouco parada e vem alguém que te ajuda a inovar 
isso, é bem significativa. 

 
E4 – UC7 – UR7 – (...) contribui pro nosso método 
de trabalho assim enquanto equipe, enquanto 
pessoa também, assim que a gente pode rever 
nossos conceitos, nossos atendimento (...) 
 
 
E4 – UC8 – UR8 – (...) houve mudança com 
certeza, a partir de que se implanta o que não se 
tem, consegue ter uma visão inovada, uma visão 
que... algumas coisas já tinha, mas as vezes ela 
fica um pouco parada e vem alguém que te ajuda 
a inovar isso, é bem significativa, 

 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
 
 
 
 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 

ENTREVISTADO 5 (E5) 
UC9 - Mudou pra melhor. Mudou em questão de 
cronograma de como atender, as metas, a 
derivação pra onde vai pra onde vem, entendeu, 

 
E5 – UC9 – UR9 - Mudou em questão de 
cronograma de como atender, as metas, a 
derivação pra onde vai pra onde vem, entendeu, 

 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
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questão das escolas de tá fazendo é.. invés de só 
tá dando palestra de tá fazendo brincadeiras com 
as crianças, uma coisa assim que é mais da minha 
área. 

questão das escolas (...) invés de só tá dando 
palestra de tá fazendo brincadeiras com as 
crianças (...) 

ENTREVISTADO 6 (E6) 
UC10 - No meu processo de trabalho contribui 
bastante, em matéria assim sobre agendamento 
que eu estava assim perdida, desnorteada como eu 
fazia, é... ni visita, como fazer visita que também 
não sabia, era nova e assim... sabia o que era pra 
ser feito, mas não sabia como desenvolver. 
 
 
UC11 - E elas me orientaram bastante... em 
matéria também até assim é... como profissional 
saber o que que é minha função o que que era a 
função dele, o que poderia tá desenvolvendo, o que 
que ele poderia tá desenvolvendo e não é da 
função minha aqui, vamos supor, eu estava 
fazendo e estava ficando acarretada nas minhas 
costas né. 

 
E6 – UC10 – UR10 - No meu processo de trabalho 
contribui bastante, em matéria assim sobre 
agendamento que eu estava assim perdida, 
desnorteada como eu fazia (...) como fazer visita 
que também não sabia, era nova e assim...  sabia 
o que era pra ser feito, mas não sabia como 
desenvolver. 
 
E6 – UC11 – UR11 – E elas me orientaram 
bastante... em matéria como profissional saber o 
que que é minha função o que que era a função 
dele, o que poderia tá desenvolvendo, o que que 
ele poderia tá desenvolvendo e não é da função 
minha aqui (...) 

 
- Ressignificação do 
processo de trabalho  
 
 
 
 
 
 
- Educação 
permanente  

ENTREVISTADO 7 (E7) 
UC12 - Da unidade sim, porque eu não vou dizer 

assim como técnica meu serviço é o mesmo que eu 
já fazia antes, né  não mudou, eu acho que quando 
você faz o que você gosta você faz com amor e eu 
acho que eu toda vida gostei muito de trabalhar 
com grupo de idosos. Eu gosto do que eu faço. 
 
UC13 - mas assim acho que somou de maneira 
geral pra equipe, pra equipe, um trabalho bem 
desenvolvido e que, às vezes, assim que, às vezes, 

 
E7 – UC12 – UR12 – (...) como técnica meu 
serviço é o mesmo que eu já fazia antes, né... não 
mudou (...) 
 
 
 
 
E7 – UC13 – UR13 – (...) acho que somou de 
maneira geral pra equipe, pra equipe, um trabalho 
bem desenvolvido e que, às vezes, (...) a gente 

 
- Trabalho em equipe 
 
 
 
 
 
 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
 



151 

 

  

a gente não tinha, como é que posso dizer, não era 
tão claro pra gente antes. A forma como elas 
abordou se tornou mais fácil, mais fácil, mas leve 
trabalhar, né? Ficou uma forma mais gostosa e, 
assim, a equipe gostou muito 
 
UC14 - apesar do médico que na época trabalhava 
ele num...pediu pra sair, porque ele achou que 
passou a exigir muito dele e realmente o médico 
vem aqui fazer o trabalho e vai embora, né? Num 
tem esse negócio de há vamos fazer uma visita ali, 
né? mas direcionado do tipo que elas colocaram, 
né? A visita dele é ir lá passar uma receitinha, ver 
como é que tá e pronto, mas ai era de forma 
diferente, começou a abordar que o médico 
também tinha que visita a puerpera, né? É... 
incentivar a alimentação, ou seja, o aleitamento 
materno e ai sabe que medico num .... ele mesmos 
preferiu sair do que continuar 
 
UC15 - a equipe gostou do trabalho delas e elas 
ajudaram muito aqui. A enfermeira principalmente, 
ela... pra ela, ela disse que antes pra ela, ela não 
fazia saúde da família, aí, depois que as meninas 
vieram pra cá, as residentes, é.... ela realmente 
passou a conhecer o que que era trabalho do 
saúde da família e passou a  executar de forma 
adequada. 

não tinha, (...) não era tão claro pra gente antes. A 
forma como elas abordou se tornou mais fácil, 
mais fácil, mas leve trabalhar, né? Ficou uma 
forma mais gostasa e, assim, a equipe gostou 
muito. 
 
E7 – UC14 – UR14 – (...) médico que na época 
trabalhava ele num... pediu pra sair, porque ele 
achou que passou a exigir muito dele (...) 
 
E8 – UC14 – UR15 – (...) o médico vem aqui fazer 
o trabalho e vai embora, né? Num tem esse 
negócio de fazer uma visita (...) mas direcionado 
(...). A visita dele é ir lá passar uma receitinha, ver 
como é que tá e pronto. 
 
 
 
 
 
E7 – UC15 – UR16 – (...) elas ajudaram muito 
aqui. A enfermeira principalmente, (...) ela disse 
que antes ela não fazia saúde da família, aí depois 
que as meninas vieram pra cá, as residentes, é... 
ela realmente passou a conhecer o que que era 
trabalho do saúde da família e passou a  executar 
de forma adequada. 

 
 
 
 
 
 
- Trabalho em equipe 
 
 
 
- Prática de cuidado à 
saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 

ENTREVISTADO 8 (E8) 
UC16 - Acho que em tudo, tudo, tudo mudou, acho 

que desde os serviços gerais até a gerente teve 
uma mudança muito grande. Porque assim a gente 

 
E8 – UC16 – UR17 – (...) tudo mudou, acho que 
desde os serviços gerais até a gerente teve uma 
mudança muito grande. Porque assim a gente tava 

 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
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tava muito engessado, né? cada um na sua 
caixinha, depois começou mais que interagir como 
equipe mesmo. Então acho que mudou tanto o meu 
trabalho como o das colegas.  
 
UC17 - Oh!! igual eu falo assim na questão do 

grupo de puericultura que era uma coisa muito 
voltado mais para parte clínica e não pra parte 
educativa. Acho que uma das partes que mais 
foram é, é... que ficou mais visível pra gente, que 
ficou mais aguçada pra gente, foi mais a,  
principalmente a questão da parte educativa, da 
parte da promoção né, que a gente tava deixando 
um pouco pra trás e sendo mais clínica que a parte 
educativa. Então acho que nessa parte a gente 
meio que teve uma grande mudança.  
 
UC18 - Igual nos grupos antes a gente não tinha 

palestra, tinha palestra, mas aquela palestra eu 
profissional você ouvinte e ponto. E hoje não, é 
mais uma troca entre a comunidade né, com a 
gente do que a gente  passar pra comunidade só. 

muito engessado, né? cada um na sua caixinha, 
depois começou mais que interagir como equipe 
mesmo. 
 
 
E8 – UC17 – UR18 – do grupo de puericultura que 
era uma coisa muito voltado mais para parte 
clínica e não pra parte educativa. Acho que uma 
das partes que (...) ficou mais visível pra gente, 
que ficou mais aguçada pra gente, foi mais a, 
principalmente a questão da parte educativa, da 
parte da promoção né, que a gente tava deixando 
um pouco pra trás e sendo mais clínica que a 
parte educativa. 
 
 
 
E8 – UC18 – UR19 – Igual nos grupos antes a 
gente não tinha palestra, tinha palestra, mas 
aquela palestra eu profissional você ouvinte e 
ponto. E hoje não, é mais uma troca entre a 
comunidade né (...). 

 
 
 
 
 
- Prática de cuidado à 
saúde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Prática de cuidado à 
saúde 

ENTREVISTADO 9 (E90) 
UC19 - Sim, melhorou muito. Muitas coisas que 

elas né, passaram pra gente, a gente aplicou na 
comunidade, as visitas, né? Na unidade também 
tem muitas coisas que elas fizeram que o pessoal 
continuou levando. E foi tanta coisinha que elas 
fizeram ai pela...as reunião a gente já tinha, né?  
reuniões com os grupos a gente já tinha reuniões. 
Elas fizeram implantar, mas já tinha essas reuniões 
já, diariamente com o pessoal. O grupo de gestante 

 
E9 – UC19 – UR20 – Muitas coisas que elas né, 
passaram pra gente, a gente aplicou na 
comunidade, as visitas, né? Na unidade também 
tem muitas coisas que elas fizeram que o pessoal 
continuou levando. 
 
E9 – UC19 – UR21 – as reunião a gente já tinha, 
né?  reuniões com os grupos (...). Elas fizeram 
implantar, mas já tinha essas reuniões já, 

 
- Educação 
permanente 
 
 
 
 
- Apoio matricial 
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também já tinha, né e elas implementaram mais 
algumas coisas, mas teve curso, capacitação, curso 
de gestante, né, que elas ajudaram a desenvolver 
na unidade. 

diariamente com o pessoal. O grupo de gestante 
também já tinha né, e elas implementaram mais 
algumas coisas, mas teve curso, capacitação, 
curso de gestante, né, que elas ajudaram a 
desenvolver na unidade. 

ENTREVISTADO 10 (E10) 
UC20 - Pra mim assim teve 100% (mudança 

processo de trabalho), a minha postura de como vê 
algum tipo, de como agir em determinadas ações 
assim dentro da unidade. É...até brinquei com o 
S(preceptor) da... no encontro que eu fui falar sobre 
classificação de risco e ai ele lembrando que no dia 
que ele veio me fazer a proposta da gente fazer o 
agendamento dos pacientes, do atendimentos dos 
pacientes por hora, por horário, por agendamento 
eu quase expulsei ele dessa sala, não admitia, eu 
achava isso um absurdo né? a gente preencher o 
tempo da triagem, dos técnicos o dia todo com 
paciente, eu não conseguia entender e realmente 
isso a gente começa a perceber, quando a gente 
começou a incorporar, não temos todos, mas a 
doutora M(medica) agora ela tá pedindo o 
agendamento dela por horário. Eu acho muito 
interessante.  
 
UC21 - O processo de trabalho mudou muito, o 

entendimento, como a gente se relaciona agora, 
né? o modo como o administrativo, o P, ele era 
muito arredio, ele não entendia, pra ele, ele não 
fazia parte, né, da situação. Então o papel dele era 
somente lá e hoje não, ele liga pra mim no final de 
semana, ele vêm conversar com a médica em 

 
E10 – UC20 – UR22 – Pra mim assim teve 100% 
(mudança processo de trabalho), a minha postura 
de como vê algum tipo, de como agir em 
determinadas ações assim dentro da unidade. 
 
E10 – UC20 – UR23 – (...) eu achava um absurdo 
né? a gente preencher o tempo da triagem, dos 
técnicos o dia todo com paciente, eu não 
conseguia entender e realmente isso a gente 
começa a perceber, quando a gente começou a 
incorporar, não temos todos, mas a doutora (...) 
agora ela tá pedindo o agendamento dela por 
horário. 
 
 
 
 
 
 
E10 – UC21 – UR24 – O processo de trabalho 
mudou muito, o entendimento, como a gente se 
relaciona agora, né? o (...) administrativo (...) ele 
era muito arredio, ele não entendia, pra ele, ele 
não fazia parte da situação. Então o papel dele era 
somente lá e hoje não, ele liga pra mim no final de 
semana, ele vêm conversar com a médica em 

 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
 
 
 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
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relação a pacientes, ele trabalha junto com as 
meninas na classificação de risco. Então eu acho 
que isso é mudança no processo de trabalho. Eles 
não conseguem identificar.  
 
UC22 - Uma profissional que pra mim ainda é muito 

resistente é a técnica do saúde da família. Ela ficou 
completamente a parte, todo o processo. Ela se 
recusava a participar das reuniões, ela achava que 
aquilo ai não era papel dela e até hoje ela 
consegue vê a residência assim dessa forma.  
 
UC23 - Então pra gente era um suporte, querendo 
ou não, era mais trabalho, mas era algo que não 
estava sendo feito. Pra mim, é... eu sempre falo 
que é foi um apoio que eu sinto falta hoje. Aquela 
sobrecarga os profissionais começaram a entender 
que eu não era obrigada a carregar tudo. Então 
hoje em dia a gente já tem três agentes de saúde 
responsáveis pelo grupo de idosos, que era 
responsabilidade minha e da técnica e é 
maravilhoso. A gente consegue assim, eu fico 
tranquila, e ai quando eles chega com a 
programação, a proposta da programação 2012 
esta toda pronta, eles já cumpriram a gente já levou 
pra Porto Nacional o grupo, a gente já conseguiu 
fazer, tem uma proposta  de, de agora em relação 
ao transito, e já fizeram projeto junto com a ATTM. 
Então são três agentes. A secretaria liga ela não 
pergunta cá eu quero falar com a enfermeira A, 
não. Eu quero é falar com agente de saúde 
responsável pelo programa do grupo de idosos. Os 

relação a pacientes, ele trabalha junto com as 
meninas na classificação de risco. Então eu acho 
que isso é mudança no processo de trabalho. 
 
 
E10 – UC22 – UR25 – Uma profissional que pra 
mim ainda é muito resistente é a técnica do saúde 
da família. Ela ficou completamente a parte, todo o 
processo. Ela se recusava a participar das 
reuniões, ela achava que aquilo ai não era papel 
dela (...) 
 
E10 – UC23 – UR26 – (...) pra gente era um 
suporte, querendo ou não, era mais trabalho, mas 
era algo que não estava sendo feito. (...) foi um 
apoio que eu sinto falta hoje. 
 
E10 – UC23 – UR27 – Então hoje em dia a gente 
já tem três agentes de saúde responsáveis pelo 
grupo de idosos, que era responsabilidade minha 
e da técnica e é maravilhoso. 

 
 
 
 
 
- Trabalho em equipe 
 
 
 
 
 
 
- Apoio matricial  
 
 
 
 
Trabalho em equipe 
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grupos de puericultura, eu acho que pra mim assim 
teve uma...muito bom. 

ENTREVISTADO 11 (E11) 
UC 24 - Sim, sim como houve mudança. Mudou 
muito quando eles vieram pra cá, porque eles 
ajudaram muito a gente, muito, muito. Às vezes, 
você tinha alguma dúvida, às vezes fica assim, tipo 
assim, às vezes, a gente fica meio triste, aí 
chegava e conversava com eles, não é assim, é 
assim, tipo assim, né? 
 
UC25 - Muita diferença, muita diferença. Porque 
assim de primeiro a gente não trabalhava com área 
de risco, a gente sempre trabalhou com área de 
risco, mas assim não era no papel, a gente 
trabalhava, fica pra lá, tinha porque a gente tem 
uma área, hoje tá mais tranquilo, mas a gente tem 
uma área muito perigosa, boca de fumo. Eu mesmo 
fui a agente que mais mexeu com paciente boca de 
fumo, né, e essa área da minha área foi mudada, 
foi transferido pro lago sul. 
 
UC26 - E eles quando eles vieram pra cá, eles 
ajudaram bastante, davam palestra. A X(residente), 
Y(residente) e Z(residente), os três, eles faziam 
todo planejamento. Ah vamos, a gente já tinha o 
núcleo de hipertenso, o núcleo de hipertenso tinha 
acabado, quando eles vieram pra cá, aí botaram 
palestra, é... tinha mais outros negocios que eu 
esqueci como é o nome. Ai toda semana agora a 
gente tem palestra, né, olha isso aqui agora vai 
ficar fixo. A gente tinha acabado as palestras, não 

 
E11 – UC24 – UR28 – Mudou muito quando eles 
vieram pra cá, porque eles ajudaram muito a 
gente, muito, muito. Às vezes, você tinha alguma 
duvida, (...) às vezes, a gente fica meio triste, aí 
chegava e conversava com eles (...) 
 
 
 
E11 – UC25 – UR29 – (...) de primeiro a gente não 
trabalhava com área de risco, a gente sempre 
trabalhou com área de risco, mas assim não era 
no papel (...) 
 
 
 
 
 
 
 
E11 – UC26 – UR30 – (...) eles ajudaram bastante, 
davam palestra. eles faziam todo planejamento.  
 
E11 – UC26 – UR31 – (...) a gente já tinha o 
núcleo de hipertenso, o núcleo de hipertenso tinha 
acabado, quando eles vieram pra cá, aí botaram 
palestra (...). A gente tinha acabado as palestras, 
não tinha, agora a gente tem palestra da gestante, 
do hipertenso, dia da criança, né. (...) com eles 
vindo pra cá reativou esse encontro.  

 
- Apoio matricial  
 
 
 
 
 
 
 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Apoio matricial  
 
 
- Apoio matricial 
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tinha, agora a gente tem palestra da gestante, do 
hipertenso, dia da criança, né. A gente tem o núcleo 
de hipertenso. A gente tinha, mas tinha acabado, 
com eles vindo pra cá reativou esse encontro. A 
gente tem encontro com idoso no CRAS também, 
então assim foi ajuda deles. Então assim eles 
trouxeram muitos benefícios pra gente. 

ENTREVISTADO 12 (E12) 
UC 27 - Pra mim contribuiu, né, que ai com as 

coisas que eles passavam, com as atividades né, 
eu aprendi melhor assim né, porque eles passavam 
muita coisa boa né, pra gente. 
 
UC 28 - Então, é... eu não sei nem explicar muito 
assim, né. Oh, eu acho que aumentou um 
pouquinho do trabalho, né, porque assim, a gente 
trabalhava dum jeito, aí a gente foi, ficou 
conscientizado, né, em trabalhar melhor né, porque 
eles explicavam bastante, então a gente aprendeu 
um pouco mais, né? Um pouco mais, comple... 
como é que se diz o nome?? É complementou 
melhor, né. Ai eu gostei. 

 
E12 – UC27 – UR32 – (...) com as coisas que eles 
passavam, com as atividades né, eu aprendi 
melhor assim né, porque eles passavam muita 
coisa boa né, pra gente. 
 
E12 – UC28 – UR33 – (...) aumentou um 
pouquinho do trabalho né, porque assim, a gente 
trabalhava dum jeito, aí a gente foi, ficou 
conscientizado né, em trabalhar melhor né, porque 
eles explicavam bastante, então a gente aprendeu 
um pouco mais, né? 
 
 
 

 
- Educação 
permanente 
 
 
 
- Educação 
permanente  

ENTREVISTADO 13 (E13) 
UC 29 - Da unidade e da comunidade também. Ai,  
formamos os grupos, né, grupos de, pra dar assim 
apoio aos idosos, núcleo da criança. Veio melhorar, 
se...., foi muito bom. Já tinha inicio (dos grupos) só 
que não..., a comunidade não levava tanto a serio. 
Ai quando surgiu, né, os meninos, ai melhorou. 

 
E13 – UC29 – UR34 – (...) formamos os grupos 
(...), pra dar assim apoio aos idosos, núcleo da 
criança. (...) Já tinha inicio (dos grupos) só que 
não..., a comunidade não levava tanto a serio. Ai 
quando surgiu né, os meninos, ai melhorou. 

 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 

ENTREVISTADO 14 (E14) 
UC 30 - Tanto no meu eu acho, quanto na unidade. 

O meu principalmente. Eu me tornei mais acessível 

 
E14 – UC30 – UR35 – Eu me tornei mais 
acessível até aos meus próprios moradores (...) 

 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
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até aos meus próprios moradores, porque igual as 
vezes você chegava, o morado chegava na 
unidade, não procurando por mim, procurando uma 
colega, “- ah, fulano tá aí? - Não”, virava as costas 
e ia embora. X(residente) pegava pela gente “não 
gente, não pode ser assim, você vai atrás e 
pergunta, você está procurando alguém especifico, 
posso te ajudar?”. Às vezes é só uma informação e 
a pessoa vai embora sem essa informação. 
 
UC 31 - Acho até mais a organização da unidade 
melhorou bastante. Sabe a organização, porque a 
gente trabalhava muito a questão da organização 
também, não que unidade seja desorganizada, mas 
chegava um ponto que a gente se perdia, muita 
coisa, muito papel. A saúde da família é muito 
papel, muito relatório, muita coisa. Chega a gente 
se perde às vezes. Mas em questão de 
organização melhorou bastante também. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E14 – UC31 – UR36 – (...) a organização da 
unidade melhorou bastante. (...) a gente 
trabalhava muito a questão da organização 
também, não que unidade seja desorganizada, 
mas chegava um ponto que a gente se perdia, 
muita coisa, muito papel. 
 
E14 – UC31 – UR37 – A saúde da família é muito 
papel, muito relatório, muita coisa. Chega a gente 
se perde às vezes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
 
 
 
 
 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
 

ENTREVISTADO 15 (E15) 
UC 32 - É... pra mim no meu trabalho foi bom ,eu 

aprendi muito com a X(residente) e na unidade 
também. Tinha muita coisa que tava parado e 
durante o tempo que eles tiveram aqui deu 
andamento as coisas na unidade. Que mudou aqui 
é... acho que assim, tinha algumas coisas que tava 
parada, é... com a gente fazia palestra, né, é... 
grupo de idosos, essas coisas assim e ela nos 
ajudou, né. 
 
UC 33 - Na área foi muito importante também, as 

 
E15 – UC32 – UR38 – (...) eu aprendi muito (...) 
 
 
E15 – UC32 – UR39 – Tinha muita coisa que tava 
parado e durante o tempo que eles tiveram aqui 
deu andamento as coisas na unidade. 
 
 
 
 
E15 – UC33 – UR40 – - Na área foi muito 

 
- Educação 
permanente 
 
- Apoio matricial 
 
 
 
 
 
 
- Apoio matricial  
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visitas que ela fez comigo, com alguns pacientes 
meu.  Teve um desenvolvimento muito bom. É 
porque a gente aprende, né. As pessoas vêm, aí 
motiva e tem aquela forma deles trabalhar e ensinar 
pra gente e acho que mudou alguma coisa. 

importante também, as visitas que ela fez comigo 
(...) 
 
E15 – UC33 – UR41 – As pessoas vêm, aí motiva 
e tem aquela forma deles trabalhar e ensinar pra 
gente e acho que mudou alguma coisa. 

 
 
 
- Educação 
permanente 

ENTREVISTADO 16 (E16) 
UC 34 - Na verdade assim, a mudança, mudança 
não, né. Mudança assim no processo de trabalho 
não, porque a gente já fazia discussão, né, mas 
assim que tenha assim uma coisa inovadora não. 
Nada de inovadora, porque na verdade são coisa 
assim que a gente já sabia né, que tem, que nada é 
novo, né. Já sabia, às vezes é difícil aplicar, né? 
Mas assim de novo, de novo, de mudança não. 

 
E16 – UC34 – UR42 – Mudança assim no 
processo de trabalho não, porque a gente já fazia 
discussão né (...). Nada de inovadora, porque na 
verdade são coisa assim que a gente já sabia, que 
nada é novo, às vezes é difícil aplicar, né? 

 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
 

ENTREVISTADO 17 (E17) 
UC 35 - Em questão de organização hoje tá melhor, 

mas assim a questão que foi desenvolvida o GTH, 
aquelas coisas, aquelas reuniõeszinha que tinha. 

 
E17 – UC35 – UR43 – Em questão de organização 
hoje tá melhor (...) 

 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
 

ENTREVISTADO 18 (E18) 
UC 36 - Da unidade em tudo. Porque assim, igual 

esse GTH, era um trabalho que elas faziam de 
conhecimento né, de a gente conhecer o, como se 
dizia, o trabalho né, porque a gente na verdade 
quando eles vieram pra cá a gente não sabia o que 
era residente né, pensava que era um.... mas eles 
já era formado e tava si né. Então eles foram 
fazendo esse trabalho de GTH, então também foi 
falando sobre as doenças também, eles abordava 
as doenças, trazia, passava pra gente, ia 
explicando. 
 

 
E18 – UC36 – UR44 – (...) GTH, era um trabalho 
que elas faziam de conhecimento né, de a gente 
conhecer o (...) trabalho né (...), foi falando sobre 
as doenças também (...) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Educação 
permanente 
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UC 37 - Então também a humanização, o jeito de 
tratar as pessoas. Com isso fez com que as 
pessoas se aproximassem mais, se unisse mais. 
Então eu achei que a unidade toda ganhou com 
isso. 

E18 – UC37 – UR45 – (...) a humanização, o jeito 
de tratar as pessoas. Com isso fez com que as 
pessoas se aproximassem mais, se unisse mais. 

- Ressignificação do 
processo de trabalho  

ENTREVISTADO 19 (E19) 
UC 38 - Eu acredito que sim, na unidade também, 

porque veio acrescentar muita coisa. Tinha... é no 
caso uns cursinho, umas apresentaçõeszinhas que 
a gente já fazia, sempre a gente reunia com eles 
aqui de quinze em quinze dias. A gente fazia umas 
apresentações sobre vários temas, que antes a 
gente não fazia isso, que era o GTH. 

 
E19 – UC38 – UR46 – Tinha (...) uns cursinho, 
umas apresentaçõeszinhas (...). A gente fazia 
umas apresentações sobre vários temas, que 
antes a gente não fazia isso, que era o GTH. 

 
- Educação 
permanente  

ENTREVISTADO 20 (E20) 
UC 39 - É, assim, individualmente pra mim, no meu 

processo de trabalho enriqueceu um pouco né, 
aquela questão da habilidade né, de como lidar, 
é.... como me programar, é... atualizando as minhas 
fichas sempre. Eles nos ajudaram muito no 
mapeamento de risco né, o azul, vermelho, é... o 
verde né. Isso foi muito bom nos ajudar a fazer os 
mapas, a criar o mapa que se movimenta, que você 
vai é.... mudando as cores conforme a situação da 
área e facilitou muito meu trabalho e acho que 
assim, individualmente pra mim como trabalhadora 
eles me ajudaram muito. 
 
UC 40 - Foi assim muito fácil aceitar a introdução 
de novos métodos de trabalho porque eu percebi 
que facilitava mais né, a minha... o meu trabalho na 
área porque tava mais fiscalizado, mais anotado, 
mais especificado né. Eu sabia por onde começar e 

 
E20 – UC39 – UR47 – (...) enriqueceu um pouco 
né, aquela questão da habilidade né, de como 
lidar, é... como me programar, é... atualizando as 
minhas fichas sempre. 
 
E20 – UC39 – UR48 – (...) ajudaram muito no 
mapeamento de risco (...) a criar o mapa que se 
movimenta (...) facilitou muito meu trabalho (...) 
 
 
 
 
 
E20 – UC40 – UR49 – Foi assim muito fácil aceitar 
a introdução de novos métodos de trabalho porque 
eu percebi que facilitava mais né (...) 
 
E20 – UC40 – UR50 – Eu sabia por onde começar 

 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
 
 
 
- Ressignificação do 
processo de trabalho  
 
 
 
 
 
 
- Ressignificação do 
processo de trabalho  
 
 
- Educação 



160 

 

  

aonde eu ia conclui e tornar retorna né, fazendo 
sempre as atualizações né, e também é com a 
Raphaela, ela me passou algumas dicas de como 
você ter habilidade, né? 
 
UC 41 - Eu ja tinha alguns conhecimentos no curso 

técnico, mas ela foi me, me fortalecendo esses 
conhecimentos, é com maneira de lidar com as 
situações difícil na área, né? Ela foi passando 
algumas dicas que empregando na área eu percebi 
que é muito mais fácil né, aquele ter aquele papo, 
aquele cuidado né, pra você não interferir de uma 
maneira violenta, agressiva, mas interferir da 
mesma forma de uma maneira sutil que pudesse 
transformar, fazer transformações sem chocar o 
usuário do saúde família. Eu achei, eu compreendi 
muito bem e acho que evoluir. 
 
UC 42 - A unidade de saúde cresceu com esse 
movimento. Ela quis também introduzir, eles 
quiseram introduzir também é... uma sala de 
espera. O problema é que a gente não tinha um 
espaço físico, se a gente tivesse um espaço físico 
pra introduzir uma sala de espera, pra entreter as 
crianças enquanto as mães esperam pra fazer a 
consulta né e com, com programinhas ocupacional 
pras crianças né, entretedimento pras crianças teria 
dado certo se a gente tivesse um espaço melhor. 
 
UC 43 - Eu acho que foi muito proveitoso. E 

também pra unidade de saúde eu acho que tirou 
um pouco aquela tamanha responsabilidade dos 

e aonde eu ia conclui e tornar retorna né, fazendo 
sempre as atualizações (...) ela me passou 
algumas dicas de como ter habilidades, né? 
 
 
E20 – UC41 – UR51 – Eu ja tinha alguns 
conhecimentos no curso técnico, mas ela foi me, 
me fortalecendo esses conhecimentos, é com 
maneira de lidar com as situações difícil na área, 
né? 
 
E20 – UC41 – UR52 – (...) ter aquele papo, aquele 
cuidado né, pra você não interferir de uma maneira 
violenta, agressiva, mas interferir da mesma forma 
de uma maneira sutil que pudesse transformar, 
fazer transformações sem chocar o usuário do 
saúde família. 
 
E20 – UC42 – UR53 – (...) eles quiseram introduzir 
também é... uma sala de espera. O problema é 
que a gente não tinha um espaço físico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
E20 – UC43 – UR54 – (...) tirou um pouco aquela 
tamanha responsabilidade dos técnicos, da 
enfermeira, porque foi muito dividido, né? 

permanente 
 
 
 
 
- Educação 
permanente  
 
 
 
 
- Prática de cuidado à 
saúde 
 
 
 
 
 
- Apoio matricial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trabalho em equipe  
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técnicos, da enfermeira, porque foi muito dividido, 
né? Eles ajudaram muito né. Então foi assim, é... 
melhorou um pouco porque essa sobrecarga de 
responsabilidade você sabe nós temos vários 
programas, temos que cumprir esses programas e 
correndo atrás de cumprir esses programas a gente 
quase não tem tempo pra outras tarefas. Ai eles 
entraram assim como reforço. Ai ajudou, ajudou de 
mais. É isso, eu acho que a saúde ganhou, a 
unidade de saúde ganhou e os profissionais de 
saúde também evoluíram. 

E20 – UC43 – UR55 – (...) melhorou um pouco 
porque essa sobrecarga de responsabilidade você 
sabe nós temos vários programas, temos que 
cumprir esses programas e correndo atrás de 
cumprir esses programas a gente quase não tem 
tempo pra outras tarefas. Aí eles entraram assim 
como reforço. 

- Apoio matricial 

ENTREVISTADO 21 (E21) 
UC 44 - Assim, contribuiu sim, porque assim, sabe 

que conhecimento nunca é demais. Uma 
experiência com mais outra experiência é..., claro 
que tem a acrescentar. Eu pude aprender, eu pude 
também ensinar né. Então assim, foi uma 
experiência maravilhosa o tempo que eles tiveram 
conosco. 

 
E21 – UC44 – UR56 – (...) sabe que conhecimento 
nunca é demais. 
 
E21 – UC44 – UR57 – Uma experiência com mais 
outra experiência é..., claro que tem a acrescentar. 
Eu pude aprender, eu pude também ensinar né. 

 
- Educação 
permanente 
 
- Educação 
permanente 
 

ENTREVISTADO 22 (E22) 
UC 45 - Contribuiu. É até no nosso tempo de 

discussão do nosso trabalho, da avaliação do 
nosso trabalho, uma postura de revisão dos 
trabalhos, rever os processos de trabalho, é... nós 
passamos a nos organizar melhor, prestando mais 
atenção na nossa convivência, nosso espaço de 
trabalho, criando mais condição de um trabalho 
mais humanizado. 
 
 
 
UC 46 - É interessante que a gente tem uma 

 
E22 – UC45 – UR58 – É até no nosso tempo de 
discussão do nosso trabalho, da avaliação do 
nosso trabalho, uma postura de revisão dos 
trabalhos, rever os processos de trabalho (...) 
 
E22 – UC45 – UR59 – (...) passamos a nos 
organizar melhor, prestando mais atenção na 
nossa convivência, nosso espaço de trabalho, 
criando mais condição de um trabalho mais 
humanizado. 
 
E22 – UC46 – UR60 – A gente fazia reunião de 

 
- Ressignificação do 
processo trabalho 
 
 
 
- Ressignificação do 
processo de trabalho e 
vinculo 
 
 
 
- Apoio matricial 
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reunião toda segunda-feira à tarde. Ela começou a 
ter essas reuniões quando os residentes estavam 
aqui. A gente fazia reunião de forma esporádica 
dependendo da necessidade de cada situação, 
depois deles aqui nós fizemos as reuniões 
semanais, toda segunda-feira a gente tem reunião. 
Eu hoje então a gente tá com todo esse processo e 
isso começou com a residência, com a necessidade 
de revisão dos processos de trabalho. 
 
UC 47 - primeiro foi a questão da nossa 
convivência mesmo né, e isso teve uma mudança 
importante, melhorou muito o ambiente. Logico que 
tem as suas dificuldades, mas a gente tem uma 
equipe hoje que ela tá mais madura, mas assim, eu 
acho que ela ficou mais profissional um pouco 
sabe. Eu vejo dessa forma. Teve muitos avanços. A 
residência trouxe avanços. 
 
UC 48 - Tem uma questão que foi feita aqui e até 

hoje a gente tem dificuldade de organizar, mas que 
passou ser uma preocupação da equipe que é o 
problema da saúde mental, que tem muitas 
pessoas aqui que toma essas medicações 
controladas e tudo e a secretaria já montou um 
esquema de melhor atender essas pessoas. Ai, 
então teve um movimento muito interessante e a 
comunidade também. Achei que foi muito 
importante. 

forma esporádica dependendo da necessidade de 
cada situação, depois deles aqui nós fizemos as 
reuniões semanais (...). 
 
E22 – UC46 – UR61 – (...) a gente tá com todo 
esse processo e isso começou com a residência, 
com a necessidade de revisão dos processos de 
trabalho. 
 
 
E22 – UC47 – UR62 - primeiro foi a questão da 
nossa convivência mesmo né, e isso teve uma 
mudança importante, melhorou muito o ambiente. 
 
E22 – UC47 – UR63 – (...) tem uma equipe hoje 
que ela tá mais madura (...) ficou mais profissional 
(...). A residência trouxe avanços. 
 
 
E22 – UC48 – UR64 – Tem uma questão que foi 
feita aqui e até hoje a gente tem dificuldade de 
organizar, mas que passou ser uma preocupação 
da equipe é o problema da saúde mental 
 

 
 
 
 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
 
 
 
 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
 
 
- Educação 
permanente 
 
 
 
- Apoio matricial  
 

ENTREVISTADO 23 (E23) 
UC 49 - Contribuiu. Até a gente fez aqui GTH, isso 
aqui até hoje funciona muito bem. Isso aqui foi uma 

 
E23 – UC49 – UR65 – Até a gente fez aqui GTH, 
isso aqui até hoje funciona muito bem. (...) foi um 

 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
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luta muito que deles assim, nós fazíamos, mas não 
levava tão a serio. Então assim, teve isso aqui 
surgiu na época deles e até hoje, nossa ultima 
reunião foi agora essa semana, tá até aqui 
registrado em ata. Foi um sucesso e assim foi um 
trabalho que a gente dedicou mais depois que eles 
vieram sabe, o GTH. 
 
UC 50 - E essas rodas de conversa também que na 
época eles tentaram muito, foi bom as rodas de 
conversa também, até hoje a gente faz o trabalho. o 
trabalho dos grupos são melhores, mas assim,  isso 
aqui não ficou também pra trás. E assim, 
acrescentou e hoje é um trabalho que toda a 
equipe, os agentes comunitários de saúde é 
envolvido, a técnica de enfermagem, o enfermeiro, 
o médico. O medico ele atende até as quatro o dia 
que, hoje as quatro horas tem essa reunião. 
Quando é quatro horas da tarde ele vai pra nossa 
reunião. Que assim geralmente a parte mais difícil é 
levar o médico nas nossas atividades porque ele tá 
atendendo, às vezes compromissos maior dentro 
da unidade impede ele de participar, mas nessa 
reunião ele vai, tá com a gente, sabe. Então assim 
foi um progresso eu acho. 

trabalho que a gente dedicou mais depois que eles 
vieram (...) 
 
 
 
 
 
 
E23 – UC50 – UR66 – (...) acrescentou e hoje é 
um trabalho que toda a equipe, os agentes 
comunitários de saúde é envolvido, a técnica de 
enfermagem, o enfermeiro, o médico. 
 
E23 – UC50 – UR67 – (...) a parte mais difícil é 
levar o médico nas nossas atividades porque ele 
tá atendendo (...), mas nessa reunião ele vai, tá 
com a gente, sabe. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Trabalho em equipe 
 
 
 
 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTADO 24 (E24) 
UC 51 - Com certeza, principalmente na parte de 
incentivos sabe, de alto astral, que as vezes você tá 
num grupo ai as vezes um cai, outro cai se não tiver 
um as vezes pra tá levantando né ai não funciona. 
E eles eram o tempo todo no alto astral, 
incentivando, porque, como se diz, trabalhar com 

 
E24 – UC51 – UR68 – E eles eram o tempo todo 
no alto astral, incentivando, porque, como se diz, 
trabalhar com gente é muito complicado, né? 
 
 
 

 
- Apoio matricial 
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gente é muito complicado, né? Tem dia que você tá 
mais baquiado, tem dia que você tá mais animado, 
mas foi muito bom quando eles tiveram aqui.  

ENTREVISTADO 25 (E25) 
UC 52 - No meu processo contribuiu porque tem 

muita coisa assim, que sei lá, num... mesmo a 
gente não conseguia fazer só, né? Aí com a ajuda 
deles eu consegui muita coisa também fazer as 
coisas junto com eles. 

 
E25 – UC52 – UR69 – (...) muita coisa (...) a gente 
não conseguia fazer só, né? Aí com a ajuda deles 
eu consegui (...) 
 

 
- Apoio matricial 

ENTREVISTADO 26 (E26) 
UC 53 - Não só no meu processo, mas no da 

unidade inteira né. Acho que desenvolveu sim, teve 
contribuição e muito. É por exemplo grupo de 
hipertensos, diabéticos a gente já vinha fazendo, só 
que assim, com eles aqui, eles tiveram mais ideias, 
trouxeram mais ideias entendeu. 
 
UC 54 - Eles iam fazer busca ativa também nas 
áreas, entendeu? Então não só a gente ia, eles 
também. Era como se fosse um elo, entendeu. E 
aqui também por ser uma cidade assim é... que tem 
uma, como é que se diz, uma cultura diferente, foi 
muito bom ter eles aqui, porque as vezes as 
pessoas cansam da gente entendeu. E quando 
chega uma pessoa de fora ele houve mais, eles 
escutam mais, eles atendem mais. 

 
E26 – UC53 – UR70 – (...) grupo de hipertensos, 
diabéticos a gente já vinha fazendo, só que assim, 
com eles aqui, eles tiveram mais ideias, trouxeram 
mais ideias entendeu. 
 
 
 
E26 – UC54 – UR71 – Eles iam fazer busca ativa 
também nas áreas, entendeu? (...) Era como se 
fosse um elo, entendeu. 
 
E26 – UC54 – UR72 – E quando chega uma 
pessoa de fora ele (comunidade) houve mais, eles 
escutam mais, eles atendem mais. 

 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
 
 
 
 
 
- Trabalho em equipe 
 
 
 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 

ENTREVISTADO 27 (E27) 
UC 55 - Pra mudança do nosso processo de 
trabalho e do trabalho da unidade. Na mudança do 
nosso processo de trabalho porque a gente 
começou a ver melhor a questão do planejamento 
das ações, tá. E o planejamento da unidade como a 

 
E27 – UC55 – UR73 – (...) a gente começou a ver 
melhor a questão do planejamento das ações, tá. 
(...) a gente começa a planejar as ações que a 
gente vai fazer mensalmente e que resultado a 
gente tá esperando nisso. 

 
- Ressignificação do 
processo de trabalho  
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gente começou a planejar mais nossas ações a 
unidade acaba sendo diretamente ou indiretamente 
direcionada a isso né, porque a gente começa a 
planejar as ações que a gente vai fazer 
mensalmente e que resultado a gente tá esperando 
nisso. 
 
UC 56 - A gente começou a planejar, a gente 

começou a se reunir mais e a gente começou a 
desenvolver mais ações e a gente começou a ver 
mais os resultados né. A gente acaba não tendo 
assim estudo especifico dos resultados, mas a 
gente já viu que melhorou essa situação 
 
UC 57 - Antes a gente tinha uma gestante que fica 
aqui esperando a tarde todinha pra ser atendida, 
agora não com o planejamento junto com eles 
acabou que as gestantes são agendadas por 
horário e nesses horários a gente faz esse 
atendido. Então a gente viu que a demora das 
gestantes, a quantidade ficou menas, elas se 
sentem melhor porque já tem horários específicos, 
a gente tem uma melhor liberdade para fazer esse 
trabalho. Então foi uma melhora bem significativa 
nesses pontos tanto da equipe como da unidade. 

 
 
 
 
 
 
 
E27 – UC56 – UR74 – A gente começou a 
planejar, a gente começou a se reunir mais e a 
gente começou a desenvolver mais ações e a 
gente começou a ver mais os resultados né. 
 
 
 
E27 – UC57 – UR75 – Antes a gente tinha uma 
gestante que fica aqui esperando a tarde todinha 
pra ser atendida, agora não com o planejamento 
junto com eles acabou que as gestantes são 
agendadas por horário (...) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
 
 
 
 
 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 

ENTREVISTADO 28 (E28) 
UC 58 - Se houver eu não tenho como colocar 
agora, não deu pra enxergar assim, não é uma 
coisa palpável. As vezes a gente muda assim por 
osmose que nem percebe, a gente tenta, esforça, 
acaba que alguma coisinha sendo mudada, mas 
nada assim palpável que possa dizer isso ou aquilo 

 
E28 – UC58 – UR76 – (...) a gente muda assim 
por osmose que nem percebe, a gente tenta, 
esforça, acaba que alguma coisinha sendo 
mudada, mas nada assim palpável que possa 
dizer isso ou aquilo mudou. 
 

 
- Ressignificação do 
processo de trabalho 
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mudou. Talvez a gente tenha se esforçado para 
melhorar alguma coisa, talvez nem enxergue muito 
especificamente. 

E28 – UC58 – UR77 – Talvez a gente tenha se 
esforçado para melhorar alguma coisa, talvez nem 
enxergue muito especificamente. 

- Ressignificação do 
processo de trabalho 

ENTREVISTADO 29 (E29) 
UC 59 - Pra mim contribuiu bastante, dá unidade 

também. Pra mim igual já te falei antes a gente não 
tinha muito sala de espera e com essa atividade 
deles a gente teve que fazer palestra é cada agente 
de saúde fazia as suas palestras e foi bastante 
ótimo. 
 
UC 60 - No caso da unidade de saúde foi ficou 
passou a ser boa vista pelo pessoal na 
comunidade, o povo já sabia que tinha eles aqui 
que era diferente já procurava bastante, já sabia 
como ia ser o atendimento e eles passaram 
bastante pro pessoal como é que ia ser o 
atendimento aqui na unidade e foi ótimo. 

 
E29 – UC59 – UR78 – (...) gente não tinha muito 
sala de espera e com essa atividade deles a gente 
teve que fazer palestra (...) 
 
 
 
 
E29 – UC60 – UR79 – (...) unidade de saúde 
passou a ser boa vista pelo pessoal na 
comunidade (...) 
 
 

 
- Ressignificação do 
processo de trabalho  
 
 
 
 
 
- Ressignificação do 
processo de trabalho  
 

 



APÊNDICE E – PRODUTO DA DISSERTAÇÃO 

 
O mestrado profissional possibilitou nossa imersão no mundo da pesquisa. 

Além dos resultados obtidos sobre o tema da investigação, pudemos compreender 

que eles necessitam não apenas serem divulgados com a publicação da dissertação 

ou artigos dela decorrentes, mas, sobretudo, utilizados para transformações 

considerando que toda pesquisa demanda a necessidade de proposta de 

intervenção com base na realidade identificada.  

Nesse sentido, esta pesquisa possibilitará a redação de um artigo que será 

publicado em revista científica indexada e, possivelmente, apresentado em 

congressos, seminários, encontros ou similares. Uma cópia do presente trabalho 

será disponibilizada à Secretaria Municipal de Saúde de Palmas, à Secretaria 

Estadual de Saúde do Tocantins e à Universidade Federal do Tocantins. 

Estamos cientes de que essas ações não promoveram a intervenção que 

julgamos ser importante para fomentar a educação permanente enquanto 

instrumento que promove mudanças nos processos de trabalhos e nos serviços. 

Assim, propomos o projeto intitulado “Implantação do Matriciamento como 

Instrumento para Reorganização do Processo de Trabalho da Estratégia Saúde da 

Família por meio do Núcleo de Telessaúde/Tocantins”.  

 

PROJETO: 
“IMPLANTAÇÃO DO MATRICIAMENTO COMO INSTRUMENTO PARA 

REORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DA ESTRATÉGIA SAÚDE 
DA FAMÍLIA POR MEIO DO NÚCLEO DE TELESSAÚDE/TOCANTINS” 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A instituição do Sistema Único de Saúde trouxe, em seu arcabouço teórico, 

o grande desafio para o país que é a necessidade de mudança no processo de 

organização dos serviços e o direcionamento das ações de saúde que garantam a 

efetivação de princípios e diretrizes como integralidade, universalidade do acesso, 

resolutividade, equidade e participação social. 

No intuito de organizar os serviços com base na legislação que define o 

novo sistema de saúde, o Ministério da Saúde propõs, em 1997, o Programa de 

Saúde da Família como estratégia para mudança do modelo de assistência centrado 
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no médico, na atenção curativa e nos hospitais para um modelo cuja base é a 

assistência centrada no usuário/família. 

Para Mercadante (2002), o PSF é estratégico, pois propõe a substituição do 

antigo modelo, predominantemente assistencial, por um que apresenta um conjunto 

de ações preventivas, terapêuticas e de promoção de uma vida mais saudável e 

menos dependente do hospital como foco central dos serviços públicos de saúde. 

Recentemente, o Ministério da Saúde publicou a Política Nacional de 

Atenção Básica, por meio da Portaria nº 2.488, que define a Saúde da Família como 

sua estratégia prioritária para expansão, consolidação e qualificação da atenção 

básica à saúde (BRASIL, 2012). 

Para Franco e Merhy (1999), o PSF, por si só, não significava que o modelo 

assistencial estava sendo modificado. Ressaltam que ele deveria transformar 

aspectos referentes aos processos de trabalho e à forma de produzir o cuidado em 

saúde, de forma relacionada aos diversos modos de agir dos profissionais em 

relação a si mesmos e aos usuários. 

Assim, apreendemos que mudanças na organização dos serviços de saúde 

geram necessidades de transformações também na formação profissional, pois o 

sistema requer profissionais com habilidades e competências para atuar sob uma 

nova ótica, segundo um novo paradigma, envolvendo conceitos e modos de trabalho 

possivelmente muito distintos dos abordados em seu processo de formação. 

Por ser responsabilidade do SUS ordenar o processo de formação de 

recursos humanos na área da saúde, o Ministério da Saúde institui, em 2004, por 

meio da Portaria MS/GM 198, a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde para formar trabalhadores para 

o setor. Entende educação permanente como aprendizagem no trabalho, onde o 

aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho, 

fundamentados na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as 

práticas profissionais e a própria organização do trabalho com base nos problemas 

enfrentados considerando os conhecimentos e as experiências das pessoas 

(BRASIL, 2004, 2009) 

Diversos são os programas existentes para nortear os processos de 

formação e organização dos serviços de saúde, dentre eles o Programa de 

Residência Multiprofissional. 



169 

 

  

Com o desenvolvimento da dissertação intitulada “Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade – percepção dos profissionais 

dos serviços no município de Palmas/Tocantins”, na qual exploramos o programa e 

suas contribuições para mudança na organização dos serviços de saúde, 

apreendemos que várias foram as atividades desenvolvidas pelos residentes e que, 

entre elas, algumas já vinham sendo executadas. Apreendemos também facilidades 

e dificuldades na participação dos profissionais de saúde nessas atividades, 

cabendo ressaltar que eles identificaram importantes aspectos que contribuíram para 

mudanças no processo de trabalho e organização dos serviços. 

 Dentre as categorias construídas com base nos resultados, temos: apoio 

matricial, ressignificação do processo de trabalho, educação permanente, trabalho 

em equipe e prática de cuidado à saúde.  

Nesse sentido, percebemos que o apoio matricial proporcionou e fomentou 

algumas mudanças no processo de trabalho e organização do serviço e, por isso, o 

elencamos como um dos instrumentos a ser utilizado para incentivar a mudança que 

almejamos para reorganização dos serviços de saúde pautada nos princípios e 

diretrizes do SUS. 

Segundo o Ministério da Saúde (2012), o desenvolvimento de competências 

de gestão, o cuidado na atenção básica e o enfrentamento de dificuldades podem 

ser potencializados mediante a vinculação dos processos de educação permanente 

às estratégias de apoio institucional. Ressalta ainda que os dispositivos utilizados 

devem ser diversificados: trocas de experiências, discussão de situações entre 

trabalhadores, comunidades de práticas, grupos de estudos, momentos de apoio 

matricial, visitas e estudos sistemáticos de experiências inovadora, entre outros. 

Surgem, portanto, várias propostas com intuito de viabilizar o processo de 

reorganização dos serviços, sendo uma delas a Política Nacional de Humanização, 

que preconiza princípios, diretrizes e dispositivos para fomentar essas mudanças, 

dentre os quais temos o apoio matricial, que é um arranjo organizacional 

desenvolvido por uma pessoa ou equipe com experiência na área que apoiará a 

integração de serviços e práticas de saúde para a qualificação da atenção. Assinala 

ainda que “o apoiador, ao invés de prescrever determinações, reconhece a 

legitimidade da equipe e negocia as propostas e as formas de realizá-las” 

(OLIVEIRA, 2010, p.49).  
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Para Santos Filho, Barros e Gomes, “a função do apoiador institucional é 

contribuir para gestão e organização de processos de trabalho, na construção de 

espaços coletivos onde os grupos analisam, definem tarefas e elaboram projetos de 

intervenção.” (2009, p.606) 

Considerando que atualmente não existe Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade em execução no Estado do 

Tocantins, nos deparamos com a seguinte questão: por meio da parceria com qual 

projeto iremos efetivar esta proposta?  

Após analisarmos os projetos em vigência e aqueles que mais se aproximam 

da nossa prática profissional, vislumbramos a possibilidade de executar essa 

proposta por meio do Programa de Telessaúde.  

Ressaltamos ainda que, durante o desenvolvimento do referido programa, 

foram vários os diálogos com o núcleo de Telessaúde do Tocantins a fim de 

viabilizar a prática de atividades em parceria com o programa de residência. Porém, 

naquele momento, o núcleo ainda estava em fase de implantação de alguns 

aspectos. Segundo o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Telessaúde tem, 

como objetivo, “desenvolver ações de apoio à assistência à saúde e, sobretudo, de 

educação permanente de Saúde da Família, visando à educação para o trabalho e, 

na perspectiva de mudanças de práticas de trabalho, que resulte na qualidade do 

atendimento da Atenção Básica do SUS.” (Brasil, 2007, p.85). O Telessaúde fornece 

como serviços teleconsultoria (síncrona e assíncrona), que são consultas registradas 

e realizadas entre trabalhadores, profissionais e gestores da área de saúde, por 

meio de instrumentos de comunicação bidirecional, com o intuito de esclarecer 

dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao 

processo de trabalho; telediagnóstico, que é um serviço autônomo que utiliza as 

tecnologias da informação e comunicação para serviços de apoio ao diagnóstico, a 

distância e temporais; segunda opinião formativa, correspondendo a uma resposta 

sistematizada, construída com base em revisão bibliográfica, segundo evidências 

científicas e clínicas e desempenhando  papel ordenador da atenção básica à 

saúde, sendo que  as perguntas originadas das teleconsultorias são selecionadas 

com base em critérios de relevância e pertinência em relação às diretrizes do SUS; e 

tele-educação, que incorpora conferências, aulas e cursos, ministrados por meio da 

utilização das tecnologias de informação e comunicação. (BRASIL, 2011, p. 50-51). 
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Gonçalves, ao discutir as novas tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) na prática urológica, discorre sobre o surgimento da ferramenta Telessaúde, 

apresentando o conceito e serviço oferecidos pelo núcleo de Telessaúde, apontando 

as parcerias com outros projetos, como programa de residência médica, por 

considerar a ferramenta importante no processo de formação dos profissionais. 

Aborda ainda a importância da teleconsultoria:  

  

A arquitetura da plataforma de teleconsultoria nos parece 
fundamental e, cientes da magnitude do projeto e de sua inserção 
como ferramenta de indução de mudanças na saúde pública, o vetor 
pedagógico do Telessaúde não pode ser negligenciado em 
detrimento apenas do serviço (assistência) e o Telessaúde não deve 
ser mecanismo de informatização do Sistema Único de Saúde, mas 
estratégia fundamental de superação das fragilidades do SUS. (2012, 
p.31) 

 

Diante desse contexto, entende-se que o matriciamento realizado utilizando 

a ferramenta Telessaúde aos profissionais que compõem as equipes de saúde da 

família poderá fomentar mudanças nos processos de trabalho e na reorganização 

dos serviços de saúde. 

Assim, apresentamos esta proposta intitulada “Implantação do Matriciamento 

como Instrumento para Reorganização do Processo de Trabalho da Estratégia 

Saúde da Família por meio do Núcleo de Telessaúde/Tocantins”, por acreditar ser 

possível, pela educação permanente e utilização da ferramenta Telessaúde, 

contribuir para melhoria dos serviços prestados pela Estratégia Saúde da Família.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Realizar atividades de apoio matricial aos profissionais de saúde da 

estratégia de saúde da família utilizando a ferramenta Telessaúde. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Instituir encontros permanentes de discussão acerca das atividades e 

programas desenvolvidos pelos profissionais da Estratégia Saúde da Família; 
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 Incentivar os profissionais de saúde da Estratégia Saúde da Família a 

realizarem diagnóstico situacional do serviço, o que inclui a estrutura 

organizacional, o aspecto técnico-logístico e de atenção à saúde; 

 Orientar, discutir e elaborar com os profissionais de saúde da Estratégia de 

Saúde da Família projetos de intervenção para implementar e implantar ações 

e atividades de saúde baseadas nos princípios e diretrizes do SUS e portarias 

em vigência; 

 Ofertar cursos de aperfeiçoamento, aprimoramento, qualificação aos 

profissionais de saúde da Estratégia de Saúde da Família, de acordo com as 

demandas identificadas; 

 Realizar web-conferência em parceria com as áreas técnicas que 

desenvolvem ações de orientação, apoio e supervisão aos profissionais da 

Estratégia de Saúde da Família; 

 Avaliar periodicamente o processo de execução das intervenções propostas. 

 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

3.1. Público-alvo 

 

O público-alvo poderá ser qualquer profissional de saúde da Estratégia de 

Saúde da Família interessado em aderir à proposta de trabalho. 

Adotamos os seguintes critérios de inclusão das equipes para participar do 

projeto: 

 Adesão dos profissionais que compõem a equipe de Saúde da Família; 

 Adesão da Secretaria Municipal de Saúde, pois a mesma é necessária para 

viabilizar a realização das atividades tendo em vista que, na etapa de 

discussão das intervenções, o apoio dessa instituição será de fundamental 

importância; 

 Ter núcleo de Telessaúde implantado no município, sendo, preferencialmente, 

na unidade de saúde que aderir ao projeto. 

Poderão ainda participar deste projeto alunos vinculados ao Programa de 

Educação pelo Trabalho para Saúde (PET/Saúde), estudantes dos cursos de 
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graduação das áreas de formação profissional da saúde, residentes dos programas 

de residência médica e multiptofissional e alunos do projeto VER SUS. 

 

3.2. Parceiros 

 

 Membros e teleconsultores do Núcleo de Telessaúde do Tocantins; 

 Profissionais técnicos das diversas áreas da Secretaria Estadual de Saúde do 

Tocantins; 

 Profissionais técnicos das diversas áreas das Secretarias Municipais de 

Saúde; 

 Docentes dos cursos de graduação em Enfermagem, Nutrição e Medicina e 

membros do Núcleo de Estudo da Saúde do Tocantins (NEST), da 

Universidade Federal do Tocantins. 

 

3.3. Local 

 

Realizaremos encontros virtuais por meio de web-conferências e 

videoconferências, pois facilitam a participação dos profissionais, sem a necessidade 

de deslocamento. 

Poderemos utilizar momentos presenciais que podem ocorrer na própria 

unidade de saúde ou em outro local definido pelo grupo. 

 

3.4. Atividades 

 

Pretende-se, inicialmente, apresentar esta proposta às Secretarias 

Municipais de Saúde para formalizar a adesão das mesmas e aos profissionais de 

saúde da Estratégia de Saúde da Família. Posteriormente, agendaremos um 

encontro com os profissionais, divididos por unidade de saúde, para definição do 

cronograma de encontros e das atividades a serem desenvolvidas. 

Durante o período de execução do projeto, havendo alunos desenvolvendo 

atividades do PET com foco na Estratégia de Saúde da Família, alunos do projeto 

VER SUS e residentes do programa de residência médica e/ou multiprofissional em 

saúde da família, promoveremos encontros com os coordenadores dos referidos 

programas para definir estratégias de inclusão dos alunos neste projeto. 
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Com base nas demandas identificadas por meio do diagnóstico situacional, 

será proposto um curso de qualificação e aperfeiçoamento aos profissionais de 

saúde, fomentando a educação permanente, baseada nas necessidades locais e 

utilizando metodologias ativas. 

 

3.5. Avaliação 

 

O processo de avaliação será contínuo ao longo do desenvolvimento do 

projeto. Para tal, iremos avaliar a execução do projeto, as atividades desenvolvidas 

pelos profissionais de saúde e faremos autoavaliação dos profissionais e 

participantes sobre os resultados dos objetivos propostos. 

Para esse processo, serão elaborados instrumentos que possam avaliar 

cada etapa proposta com objetivo de identificar os pontos frágeis e fortes para, 

assim, aprimorarmos a proposta inicial. 
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ANEXO A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
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ANEXO B – PARECER COMITE DE ÉTICA EM PESQUISA 
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