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RESUMO 

 

O Programa Telessaúde Tocantins Redes faz parte da fase de expansão do Programa 

Telessaúde Brasil Redes e pretende fornecer aos profissionais e trabalhadores das Redes de 

Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) os serviços de Teleconsultoria (síncrona e 

assíncrona), Segunda Opinião Formativa, Telediagnóstico e Tele-educação. Esta pesquisa 

analisou as contribuições do Programa Telessaúde Brasil Redes na prática dos profissionais 

de saúde da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde no Estado do Tocantins, com ênfase 

em parâmetros como alocação dos profissionais, democratização das relações de trabalho, 

formação e qualificação. Para o alcance dos objetivos, utilizou-se uma estratégia 

metodológica que consistiu em uma pesquisa do tipo exploratória, descritiva e analítica, do 

tipo corte transversal, com abordagens de natureza quantitativa e qualitativa, utilizando um 

instrumento de percepção do tipo atitudinal ou Likert, que foi aplicado aos profissionais de 

saúde da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde no Estado do Tocantins cadastrados na 

ferramenta Telessaúde. Através de sistemática análise do conteúdo colhido, levantamos dados 

referentes ao Programa e aos profissionais de saúde, que poderão balizar as ações do Comitê 

Intergestor e contribuir de maneira significativa para o processo de expansão do Programa 

Telessaúde Tocantins Redes. 

Palavras-chave: Telessaúde. Educação em Saúde. Atenção Primária à Saúde. Prática de 

Saúde Pública. Prática Clínica Baseada em Evidências. 
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ABSTRACT 

 

The Program Tocantins’ Telehealth Networks makes part from the expansion’s step of the 

Program Brazil’s Telehealth Networks and intends to supply the Professional and the Health 

Attention Networks’ workers in the Unified Health System (UHS) the services of 

Teleconsulting (synchronous and not synchronous), Second Formative Opinion, 

Telediagnostics and Teleducation. This search analyzed the Program Brazil’s Telehealth 

Networks contributions in the practice of the health professionals from basics attention of the 

Unified Health System in the State of Tocantins, with emphasis in parameters as 

professional’s allocation, democratization of work’s relations, formation and qualification. To 

reach the objectives, used a methodic strategy that consisted in a search like exploratory, 

descriptive and analytical, model transverse cut, with approach of qualitative and quantitative 

nature, using a perception device like the behavior or  Likert, that was applied to the health’s 

professionals from Basic Attention of Unified Health System in State of Tocantins registered 

on the tool Telehealth. Through systematic analysis from the picked content, we bring up data 

relative to the Program and to the health’s professionals, that will afford to mark out the 

actions of inter manager committee and contribute like a significant way to the expansion 

process of the Program Tocantins’ Telehealth Networks. 

Keywords: Telehealth. Health Education. Primary Health Care. Public Health Practice. 

Evidence-Based Clinical Practice 
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APRESENTAÇÃO 
 

Na perspectiva de docente de curso da área da saúde na Universidade Federal do 

Tocantins, desenvolvo ações em Educação em Ciências da Saúde, como coordenador do 

Núcleo Técnico-Científico do Telessaúde Tocantins Redes. Dentre as metas do projeto, que se 

encontra em fase de expansão, destacamos a implantação da ferramenta em todas as Unidades 

Básicas de Saúde do Estado do Tocantins, bem como a sua articulação com o Sistema de 

Regulação Estadual em Saúde, com a preocupação de garantir um enfoque pedagógico capaz 

de induzir mudanças nos profissionais de saúde e que visa também a interoperabilidade do 

programa no Estado com outras unidades da federação, assim como com a Coordenação 

Nacional do Programa Telessaúde Brasil Redes. 

A partir destas metas, foi estruturada uma rede colaborativa com enfoque 

interdisciplinar e que permite, por exemplo, que a consultoria de um caso clínico de 

determinado paciente possa ser realizada de maneira transversal por todos os profissionais da 

saúde, com fluxo bidirecional. Estas ações são balizadas pelo sistema de regulação do 

Telessaúde Tocantins Redes, que conta com especialistas em Medicina de Família e 

Comunidade. Com o apoio da Comissão Estadual de Residências Médicas da Universidade 

Federal do Tocantins (COREME-UFT), os Programas de Residência Médica - incluindo o de 

Medicina de Família e Comunidade – terão, nas suas atividades, inseridas a ferramenta 

Telessaúde, o que possibilita que os médicos em fase de pós-graduação possam conhecer a 

realidade regional de maneira ampliada, mais dinâmica e com responsabilidade social. Desta 

forma, os coordenadores dos programas de residência médica participam como os 

responsáveis setoriais pela integração dos referidos programas com o Telessaúde. 

Na Residência Multiprofissional, cuja coordenação pedagógica situava-se na 

Universidade Federal do Tocantins e a Coordenação Administrativa na Secretaria Estadual de 

Saúde, os respectivos coordenadores também participaram como teleconsultores do 

Telessaúde Tocantins Redes. A utilização da ferramenta pelos residentes desse programa foi 

abaixo do desejável pelo fato de ela estar em fase de término com os alunos desenvolvendo 

exclusivamente os seus trabalhos de conclusão de curso. 

Na Universidade Federal do Tocantins os cursos da saúde são representados pela 

medicina, enfermagem, nutrição e serviço social. Em virtude da importância da inserção do 

Telessaúde no Ensino Formal, diversas ações estão sendo mobilizadas neste sentido. Dentre 

elas, podemos citar a Disciplina Optativa de Telessaúde - estruturada em Redes de Atenção e 

ofertada sem pré-requisitos para todos os cursos supracitados, o Internato Optativo do curso 
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de Medicina em Telessaúde e o Telessaúde Acadêmico que, utilizando-se da mesma estrutura 

do Telessaúde, disponibiliza uma experiência customizada entre discentes e docentes dos 

cursos da saúde da UFT. 

Como parceiro estratégico, a Escola Técnica de Saúde do SUS (ETSUS) no Estado 

do Tocantins tem importante papel no Comitê Intergestor e, contribui para o vetor pedagógico 

do Telessaúde, apoiando as equipes tanto de nível técnico quanto superior. 

A criação da Rede Norte de Telessaúde (RENORTE) veio como alternativa aos 

anseios das equipes estaduais, ao permitir potencial de integração na região Norte, que 

apresenta um panorama similar, com desigualdades marcantes no acesso a serviços de saúde 

pela população, vasta extensão territorial e dificuldades no provimento e fixação de 

profissionais de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes tem como objetivo apoiar a 

consolidação das Redes de Atenção à Saúde, ordenadas pela Atenção Básica no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (redefinido pela Portaria MS/GM No 2.546, de 27 de outubro de 

2011). 

A implantação do Telessaúde Brasil Redes se iniciou com o desenvolvimento de um 

Projeto Piloto Nacional de Telessaúde aplicado à Atenção Primária do Sistema Único de 

Saúde (Portaria MS/GM nº 35 de 04 de janeiro de 2007) e com a criação de nove Núcleos 

Universitários de Telessaúde, situados nos estados que já possuíam alguma experiência 

acumulada em lidar com essa tecnologia (Amazonas, Ceará, Pernambuco, Goiás, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul).  

A segunda fase, iniciada após a avaliação do projeto piloto, fomentou a implantação 

de pelo menos um Núcleo em cada Estado do Brasil, para que se pudesse alcançar uma 

cobertura de forma sustentada. O Estado do Tocantins comporta o primeiro Núcleo 

homologado, criado nos moldes da segunda fase do Programa Nacional de Telessaúde, com a 

oportunidade de estruturar a ferramenta usando como substrato as experiências anteriores e 

incorporando novas alternativas. Atualmente, pretende fornecer aos profissionais e 

trabalhadores das Redes de Atenção à Saúde no SUS os serviços de Teleconsultoria (síncrona 

e assíncrona), Telediagnóstico, Segunda Opinião Formativa e Tele-educação.  

A Teleconsultoria é uma consulta registrada e realizada entre trabalhadores, 

profissionais e gestores da área de saúde, por meios de instrumentos de comunicação 

bidirecional, com o fim de esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e 

questões relativas ao processo de trabalho, podendo ocorrer em tempo real (síncrona) ou no 

modo de mensagens “off-line” (assíncrona).  O Telediagnóstico é um serviço autônomo que 

utiliza as Tecnologias de Informação e Comunicação para realizar serviços de apoio ao 

diagnóstico através de distância e temporal. A Segunda Opinião Formativa corresponde a uma 

resposta sistematizada - construída com base em revisão bibliográfica, nas melhores 

evidências científicas e clínicas e no papel ordenador da atenção básica à saúde - a perguntas 

originadas das teleconsultorias, e selecionadas a partir de critérios de relevância e pertinência 

em relação às diretrizes do SUS. A Tele-educação incorpora conferências, aulas e cursos, 

ministrados por meio da utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (BRASIL, 

2011). 
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O Programa Telessaúde é integrado por gestores da saúde, instituições formadoras de 

profissionais de saúde e serviços de saúde do SUS, sendo constituído por Núcleo de 

Telessaúde Técnico-Científico e pelos Pontos de Telessaúde. O Núcleo de Telessaúde 

Técnico-Científico é caracterizado por instituições formadoras ou de gestão e/ou serviços de 

saúde responsáveis pela formulação e gestão de Teleconsultorias, Telediagnósticos e Segunda 

Opinião Formativa.  Ao Ponto de Telessaúde correspondem os serviços de saúde a partir dos 

quais os trabalhadores e profissionais do SUS demandam Teleconsultorias ou 

Telediagnósticos. As diversas ações demandadas pelos profissionais de saúde do SUS 

poderão ser elaboradas ou respondidas a partir de qualquer Núcleo Técnico-Científico ou 

Ponto de Telessaúde (BRASIL, 2011). 

Entretanto, a implantação da infra-estrutura de informática, de telecomunicação e a 

estruturação de um sistema de consultoria e segunda opinião educacional vêm ocorrendo de 

forma descentralizada, de acordo com as características de cada Estado.  

A implantação do Programa Nacional de Telessaúde, que iniciou com o Projeto 

Piloto do Telessaúde, em janeiro de 2007 (Portaria MS/GM nº 35) é contemporânea ao novo 

paradigma sugerido por John Markoff, que, a partir de em 2006, passou a pressupor uma 

terceira geração de serviços da Internet, os quais se suportam no que podemos citar de “Web 

inteligente”, “Web 3.0” ou “Web Semântica”. A característica principal deste modelo é que os 

conteúdos podem ser registrados de maneira a serem compreendidos, interpretados e 

processados por “agentes de software”, os quais passam a pesquisar, partilhar e integrar a 

informação de uma maneira mais eficiente. Assim, a Web Semântica é uma web organizada 

de um jeito que não somente os seres humanos possam entendê-la, mas que permite a 

compreensão inclusive pelas próprias máquinas. Na chamada “Web 1.0”, a principal 

preocupação da rede era torná-la acessível e comercializável, através de protocolos de acesso, 

criação de sites e portais. Por sua vez, a “Web 2.0”, enfatiza a colaboração on-line e a partilha 

entre os utilizadores, com o trabalho social em redes (VILLALOBOS; SILVA, 2010). 

Assim, no que tange a expansão do Telessaúde Brasil Redes - com processos 

desencadeados a partir do final de 2010 - ocorre uma mudança de paradigma que necessita, 

portanto, ser incorporada nas ferramentas de Tecnologias de Informação e Comunicação, para 

que se permita, do ponto de vista pedagógico, um processo sócio-construtivista, com 

centralidade nas interações, com competências conceitudinais, atitudinais e procedimentais, 

cujo ator se comportaria como um Sujeito social capaz de aprender refletindo, criticando e 

transformando, atuando de maneira solidária e comprometida com mudanças que respeitem  a 

heterogeinedade e a diversidade cultural. 
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Compreende-se, desta forma, a importância de se adotar padrões de 

interoperabilidade e informação em saúde para sistemas de saúde (Portaria MS/GM No 2.073, 

de 31 de agosto de 2011). Neste contexto, foi criado em agosto de 2011 a RENORTE (Rede 

Norte de Telessaúde), pioneira no País, com o propósito de fomentar a interoperabilidade e 

sustentabilidade do Telessaúde na Região Norte, composta atualmente pelos Núcleos do 

Amazonas e Tocantins, e o Acre em processo de consolidação. No âmbito estadual, instalou-

se, através do Núcleo Técnico-Científico de Telessaúde, todos os setenta pontos previstos na 

fase de implantação do programa. 

Quanto aos atores envolvidos com o Telessaúde, percebe-se certa dificuldade de 

posicionamento perante a sociedade, em virtude, talvez, da ausência de um Projeto Político 

Pedagógico específico, principalmente pelo fato do Comitê Intergestor ser composto por 

membros das diversas esferas (Federal, Estadual e Municipal). 

De acordo com Abdalalla et al., o movimento transformador que ocorre em nosso 

país, na área da saúde, se reflete em diversas reformas do sistema de assistência de saúde, no 

qual estão incluídos o cuidado primário em saúde e a formação de recursos humanos para 

atuar em saúde. O autor cita também que as escolas médicas mostram não ter facilidade para 

articular os cursos de graduação, pós-graduação e educação permanente, considerando “as 

necessidades contemporâneas de saúde, que, sendo múltiplas, exigem visão de demandas que, 

dinâmicas, requerem agilidade para soluções, num sistema que, em construção, deve dispor de 

mecanismos de referência e contrarreferências” (2009, p.51).  

O papel pedagógico do Programa Telessaúde Brasil encontra-se lastreado nos 

processos de Gestão no Trabalho e da Educação na Saúde, com ênfase nestes mecanismos de 

referência e contrarreferências, estes em constante aprimoramento. Após a implantação do 

Projeto Piloto do Telessaúde, o lapso temporal subseqüente até o funcionamento do primeiro 

Núcleo da Segunda Fase, direciona para a necessidade de reavaliação da postura pedagógica 

do projeto. Como exemplos, o correto entendimento do papel das Residências Médicas e 

Multiprofissionais na fixação de profissionais da saúde em áreas remotas e prioritárias, bem 

como das Escolas Técnicas do SUS (ETSUS), Programa de Formação de Profissionais de 

Nível Médio para Saúde (PROFAPS), Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

(PET-SAÚDE), PRÓ-SAÚDE, Projeto Mais Médicos para o Brasil, Programas de 

Requalificação das Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS), Programa de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), Universidade Aberta do SUS 

(UNASUS), Programa de Valorização do Trabalhador da Atenção Básica (PROVAB) e o 
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programa de Internato Rural dos cursos da saúde, consolidando o Telessaúde como apoio 

estratégico aos referidos programas. 

A avaliação do Telessaúde na prática dos profissionais de saúde da Atenção Básica 

tem gerado alguns questionamentos relevantes ainda não totalmente explorados e 

respondidos. Como questões norteadoras desta pesquisa, consideramos relevantes as 

seguintes: 

- Quais as contribuições do Programa Telessaúde Brasil Redes para a adequada 

formação dos profissionais de saúde da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde no Estado 

do Tocantins? 

- Quais as contribuições do Programa Telessaúde Brasil Redes para a adequada 

alocação dos profissionais de saúde da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde no Estado 

do Tocantins? 

- Quais as potencialidades do Programa Telessaúde Brasil Redes para a qualificação 

dos profissionais de saúde da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde no Estado do 

Tocantins? 

- Quais as contribuições do Programa Telessaúde Brasil Redes para a adequada 

democratização das relações de trabalho dos profissionais e trabalhadores de saúde da 

Atenção Básica do Sistema Único de Saúde no Estado do Tocantins? 

É nesse contexto que a avaliação do Programa Telessaúde Brasil Redes na prática 

dos profissionais de saúde da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde no Estado do 

Tocantins poderá permitir uma visão ampliada, balizando, inclusive, as ações do Comitê 

Intergestor Estadual do Telessaúde no Tocantins. os fatores desencadeantes à motivação da 

pesquisa em questão. 

A participação deste autor no processo de implantação e de expansão do Programa 

Telessaúde Tocantins Redes, como coordenador do projeto - além do exercício como membro 

do Comitê Intergestor Estadual do Telessaúde e docente do curso de graduação em Medicina 

na Universidade Federal do Tocantins - constituem fatores desencadeantes à motivação da 

pesquisa em questão. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o Programa Telessaúde Brasil Redes na prática dos profissionais de saúde da 

Atenção Básica do Sistema Único de Saúde no Estado do Tocantins. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Apreender as contribuições do Programa Telessaúde Brasil Redes para a adequada 

formação dos profissionais de saúde da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde no 

Estado do Tocantins. 

� Mensurar as contribuições do Programa Telessaúde Brasil Redes para a adequada 

alocação dos profissionais de saúde da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde no 

Estado do Tocantins. 

� Identificar as potencialidades do Programa Telessaúde Brasil Redes para a 

qualificação dos profissionais de saúde da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde 

no Estado do Tocantins. 

� Apreender as contribuições do Programa Telessaúde Brasil Redes para a adequada 

democratização das relações de trabalho dos profissionais e trabalhadores de saúde da 

Atenção Básica do Sistema Único de Saúde no Estado do Tocantins. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Para Freire, comunicação é a coparticipação dos sujeitos no ato de pensar e implica 

numa reciprocidade que não pode ser rompida. Comunicação é diálogo na medida em que não 

é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a 

significação dos significados (1980, p. 66). 

Segundo Lima (2011), Paulo Freire discutiu conceitualmente a noção de 

comunicação, tecendo uma crítica radical da tradição difusionista seguida pelos estudos de 

comunicação norte-americanos, que na época tinham grande penetração na América Latina, 

submetidos à rubrica geral de “comunicação e desenvolvimento”. Argumenta que extensão 

implica transmissão, transferência, invasão e não comunicação, compreendida como 

“coparticipação de Sujeitos no ato de conhecer”. Analisando semanticamente o termo 

extensão, Freire não atribui à palavra transmissão o mesmo sentido neutro que normalmente 

lhe é dado. Na verdade, em sua epistemologia, encara a transmissão como empecilho ao 

conhecimento.  

 

[...] o termo extensão se encontra em relação significativa com transmissão, 
entrega, doação, messianismo, mecanicismo, invasão cultural, manipulação, 
etc.  
E todos estes termos envolvem ações que, transformando o homem em quase 
“coisa”, o negam como um ser de transformação do mundo. Além de negar, 
[...], a formação e a constituição do conhecimento autêntico. Além de negar 
a ação e a reflexão verdadeiras àqueles que são objetos de tais ações. 
(FREIRE, 1980, p.13, grifos do auto) 

 

Ainda segundo Freire, sua experiência o ensinou a “não supor que o óbvio é 

claramente compreendido”. Por isso, enfatiza o fato de que “toda prática educacional implica 

um posicionamento teórico da parte do educador. Este posicionamento, por sua vez, implica – 

em algumas ocasiões mais, em outras menos explicitamente – uma interpretação do homem e 

do mundo” (LIMA, 2011 apud FREIRE, 1976). 

Lima (2011) adiciona comentários nas comparações de Freire entre os homens e os 

animais, nas quais os homens não seriam objetos por natureza, mas Sujeitos criativos. 

Acrescenta ainda que eles podem ser tratados como objetos por sistemas sociais opressivos, 

isto é, podem ser desumanizados, porém isso não altera a “vocação ontológica” do homem, 

que é a de ser Sujeito. Paulo Freire ainda, referenciando os trabalhos do filósofo espanhol 

Eduardo Nicol, ressalta que, além das três relações compreendidas pelo conhecimento – 

gnosiológica, lógica e histórica, existe uma quarta relação, que seria a dialógica. Assim, da 
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mesma forma que não existe ser humano isolado, não existe pensamento isolado. Freire se 

refere à discussão de Nicol com a seguinte argumentação: 

 

O Sujeito pensante não pode pensar sozinho, Não pode pensar acerca dos 
objetos sem a coparticipação de outro Sujeito. Não existe um “eu penso”, 
mas sim um “nós pensamos”. É o “nós pensamos” que estabelece o “eu 
penso” e não o oposto. Esta coparticipação dos Sujeitos no ato de pensar se 
dá na comunicação. (LIMA, 2011 apud FREIRE, 1971, p.88). 

 

O Relatório MacBride, publicado pela Unesco (1983) citado por Lima, reconhecia 

pioneiramente o direito à comunicação: 

 

Hoje em dia se considera que a comunicação é um aspecto dos direitos 
humanos. Mas esse direito é cada vez mais concebido como direito de 
comunicar, passando por cima do direito de receber ou de ser informado. 
Acredita-se que a comunicação seja um processo bidirecional, cujos 
participantes – individuais ou coletivos – mantêm um diálogo democrático e 
equilibrado. Essa idéia de diálogo, contraposta à de monólogo, é a própria 
base de muitas idéias atuais que levam ao reconhecimento de novos direitos 
humanos. O direito à comunicação constitui um prolongamento lógico do 
progresso constante em direção à liberdade e à democracia. (2011, p. 25) 

 

Haddad (2011) faz referência às novas tecnologias de informação e comunicação e à 

educação à distância como mecanismos que favorecem o autoaprendizado, o que torna o 

aluno ativo e consciente, sujeito na busca de seu desenvolvimento pessoal, criando assim 

condições para que seu aprendizado não seja episódico. Cita como chave desencadeadora 

deste processo a interatividade. 

Por seu papel de centralidade nas profissões da saúde apresentam-se, inicialmente, 

dados referentes aos médicos. A pesquisa intitulada Demografia Médica no Brasil: dados 

gerais e descrições de desigualdades, estudo epidemiológico do tipo ecológico, de iniciativa 

do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP) e Conselho Federal de 

Medicina (CFM), coordenada por Mário Scheffer, Aureliano Biancarelli e Alex Cassenote, foi 

divulgada em dezembro de 2011 e serve de base para observações apresentadas a seguir. O 

relatório desse trabalho tem, como ponto de partida, a preocupação com as desigualdades 

gritantes do acesso à saúde no Brasil e os problemas históricos que assolam o atendimento da 

população. Este trabalho faz referência ao perfil demográfico dos médicos, à distribuição 

geográfica, à presença nos setores públicos e privados, além da apresentação de um censo dos 

especialistas e de comparações com a realidade internacional. A publicação dos resultados 
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coincide com o surgimento de propostas do Governo Federal e do Poder Legislativo para o 

enfrentamento da escassez, provimento e fixação de médicos em áreas desassistidas. 

O exercício da medicina é regulamentado pelo Estado, e as atribuições 

constitucionais de fiscalização e normatização da prática médica são realizadas pelo Conselho 

Federal de Medicina, entretanto, as forças do mercado, as políticas governamentais, a 

configuração do sistema de saúde e as necessidades da população têm forte influência sobre 

as formas de organização da profissão médica. A prática médica no Brasil tem migrado do 

exercício liberal para uma prática no seio de organismos públicos e privados. Em um sistema 

de saúde fragmentado, a profissão médica assumiu diferentes formas de organização, com a 

maioria dos médicos possuindo múltiplos vínculos empregatícios (públicos e privados) e 

carga horária excessiva. A jornada semanal de trabalho dos médicos é, em média, superior a 

50 horas semanais e, em um terço dos casos, superior a 60 horas semanais. Atuam em média, 

em três postos de trabalho, sendo que mais de 30% acumulam quatro ou mais locais de 

trabalho, dividindo formas de remuneração por produção e serviço assalariado. 

Este estudo destaca que diversos trabalhos limitam-se a uma descrição da repartição 

geográfica de médicos, obviamente desigual, mas não considera diferenciais de produção dos 

serviços médicos, fatores como carga horária, produtividade, idade, gênero e oferta de outros 

profissionais. Isolada, e sem dialogar com outros indicadores, a relação médico-habitante 

pode superestimar ou subestimar o real serviço médico produzido. 

Vários autores analisam as relações entre saúde e seus determinantes sociais, 

demonstrando que desigualdade e iniqüidade sociais estão relacionadas no Brasil, que 

desigualdades geográficas na distribuição de médicos acarretam iniqüidades de acesso aos 

serviços de saúde, que fatores sócio-econômicos influenciam a atração e a retenção de 

médicos, que a satisfação e as necessidades dos médicos passam por transformações e que a 

escolha de local de exercício profissional pelos médicos brasileiros nem sempre coincide com 

a necessidade social.  

A demografia sempre foi próxima e até subordinada à economia e, assim, cada vez 

mais aumenta o seu campo de investigação e redefine suas relações com outras ciências. Além 

da análise tradicional da demografia como “estatística humana”, que tem por objetivos medir 

os fenômenos demográficos, o domínio desse campo do conhecimento pode ser ampliado para 

o estudo dos fenômenos ligados ao trabalho e às profissões. Em outra perspectiva, a 

demografia médica vem somar-se à abordagens fundamentais do trabalho médico já 

proporcionadas pela sociologia das profissões e pela economia da saúde. No entanto, não 

pode ser afastada das análises que consideram os perfis epidemiológicos dos diferentes grupos 
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sociais, dos determinantes da saúde e da doença, da disponibilidade dos demais profissionais 

da saúde, do financiamento, da oferta, do acesso e da utilização dos serviços de saúde. 

Os autores do citado trabalho fazem referência ao fato de que, no País, não há uma 

harmonização de dados difundidos pelos organismos produtores de estatísticas e informações 

nessa área. O estudo ressalta que um olhar superficial das informações pode conduzir a 

equívocos. Os mesmos dados têm sido utilizados para propósitos distintos, combustível para 

alimentar o falso dilema: há escassez ou excesso de médicos no Brasil? 

De 1970 a 2010, a população brasileira como um todo, cresceu 104%. No mesmo 

período, o número de médicos aumentou 530% (de 58.994 para 372.778 médicos). A escalada 

dos médicos se dá em um cenário onde as mulheres e os mais jovens tendem a ser a maioria (a 

base da pirâmide, onde estão 42% dos profissionais, tem 39 anos ou menos). A média de 

idade do médico no Brasil é de 46 anos. O aumento expressivo no número de médicos no País 

é resultado de uma conjugação de fatores relacionados à evolução da demanda. Entre eles, 

estão as necessidades de saúde crescentes, as mudanças nos perfis de morbidade e 

mortalidade, as garantia de direitos sociais, além da incorporação de tecnologias médicas e o 

envelhecimento da população. Consideram-se ainda fatores ligados à oferta, como abertura de 

cursos de medicina, expansão do sistema de saúde, surgimento de mais postos de trabalho 

médicos, entre outros. 

Em relação à razão médico por cada grupo de 1000 habitantes no País, a razão era de 

1,13 em 1980, chegando a 1,95 em 2011 (aumento de 72,5% neste período). O País conta com 

um crescimento natural anual de 6 a 8 mil médicos por ano (número de entradas menos o 

número de saídas). 

O Brasil tinha, em 2009, 185 escolas médicas, totalizando 16.876 vagas (58,7% 

oferecidas por escolas privadas e 41,3% por escolas públicas). Entre 2000 e agosto de 2011, 

77 escolas médicas foram criadas (42,5% das escolas existentes). Destas 77 escolas, 52 são 

particulares, e 25 das 77 ainda não formaram turmas. Um total de 390.774 estudantes que 

participaram do exame das escolas médicas em 2009, com taxa média de candidato por vaga 

de 23,2. A diferença entre o número de alunos que iniciam o curso e aqueles que o terminam é 

de apenas 7%, considerada muito baixa para um curso de duração de seis anos.  

Estudos mostram que há tendência do médico fixar moradia e local de trabalho na 

cidade ou região que fez sua graduação ou residência. As cidades que abrigam escolas 

médicas, por sua vez, são aquelas que concentram maior número de serviços de saúde, 

públicos ou privados, o que significa maior oportunidade de trabalho. A cidade de São Paulo 

conta com uma vaga para cada 12.836 habitantes (4,33 médicos por 1000 habitantes). A 
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cidade de Vitória, com uma população bem menor, conta com uma vaga para cada 1.162 

moradores (10,41 médicos por 1000 habitantes). Três Estados do Sudeste (São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais) têm ao todo mais de 2000 vagas, enquanto em três Estados da região 

Norte (Acre, Amapá e Roraima oferecem menos de 50 vagas cada um, por ano). Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), Amapá e Roraima foram as unidades 

da Federação que apresentaram maior crescimento médio anual populacional entre 2000 e 

2010, com taxas de 3,45% e 3,34% respectivamente, contra 1,17% observado no restante do 

Brasil. 

Avaliar a falta ou excesso de médicos, de maneira a investir nesta ou naquela 

direção, é um dos maiores desafios do sistema de saúde brasileiro, que precisa garantir ao 

mesmo tempo seus princípios constitucionais, sanitários, econômicos e políticos. Portanto, 

apenas a constatação quantitativa é insuficiente para ordenar uma política de reordenamento 

da necessidade de médicos, uma vez que a demografia médica vai além dos números. 

Os autores na referida pesquisa, adicionaram à unidade de análise “médico 

registrado” e o “posto de trabalho médico ocupado”, desmembrando os universos da saúde 

pública e privada, que convivem e interagem no mesmo sistema de saúde. Ao se tratar como 

iguais unidades de um universo tão complexo e heterogêneo, o número de médicos por cada 

1000 habitantes se mostra insuficiente para orientar uma política de saúde capaz de resolver 

distorções em um País de extenso território, com disparidades sócio-econômicas regionais, 

com grandes diferenças no acesso e na oferta de profissionais, equipamentos e tecnologias, e 

com intensos conflitos entre o público e o privado na saúde, o que resulta em desigualdades 

no financiamento, na destinação dos recursos, na gestão e na prestação de serviços.  

Afirmam ainda os autores que tudo isso repercute diretamente na concentração ou 

disponibilidade de médicos. Em algumas especialidades, por exemplo, predomina a relação 

médico-paciente em consultas e, em outras (como as especialidades cirúrgicas e de 

diagnóstico) prevalecem tecnologias e habilidades em procedimentos ou intervenções. Além 

disso, o livre trânsito dos médicos entre o público e o privado, a extensa jornada e o baixo 

salário médio por vínculo, exigem uma nova forma de interpretar a demografia médica. 

A região Sudeste conta com 2,61 médicos por 1000 habitantes, 2,6 mais vezes do que 

na região Norte, que é de 0,98 médicos por cada 1000 habitantes. No Tocantins, a relação é de 

1,28 médicos por 1000 habitantes. Nas capitais dos Estados, por exemplo, a relação de 

médicos é de 4,22 por 1000 habitantes, contra 1,95 no País como um todo. Já Palmas, a 

capital tocantinense, conta com a proporção de 1,82 médicos por 1000 habitantes, o que 

confirma a desigualdade dentro da mesma unidade da federação. 
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O número de postos ocupados por médicos em estabelecimentos de saúde no País é 

636.017, enquanto o número de profissionais registrados chega a 371.788. O número de 

postos ocupados por médicos em nível nacional é de 3,33 por 1000 habitantes. Nas capitais, a 

média é de 5,89. A região Sudeste tem 4,29 postos de trabalho por 1000 habitantes enquanto 

essa relação é de 1,86 na região Norte (a menor do país), sendo que no Tocantins é de 2,04 e, 

em Palmas, é de 3,57. Quando se exclui o Distrito Federal, o País aparece dividido claramente 

em duas grandes regiões, os Estados do Sul e Sudeste de um lado e o resto do País de outro. 

Os que vivem no primeiro território têm a sua disposição quase que duas vezes mais médicos 

em estabelecimentos de saúde (4,08 versus 2,25). A diferença entre os extremos – morador do 

interior de um Estado pobre e residente de uma capital do Sul ou Sudeste - é de 4 vezes, no 

mínimo. 

Além disso, o referido estudo aponta desigualdades expressivas na oferta de médicos 

para a população coberta pelos planos de saúde e aquela que depende exclusivamente do SUS. 

Para cada 1000 usuários de planos de saúde no País, há 7,60 postos de trabalho médico 

ocupados. Este índice cai para 1,95 para cada 1000 usuários do SUS. Os postos de trabalho 

para a clientela que utiliza planos de saúde é, em termos absolutos, 26% maior do que para 

aqueles que dependem dos serviços de saúde públicos (sendo que essa população é 3,25 maior 

do que a que utiliza  planos de saúde).  

A região Norte tem 6,78 postos de trabalho ocupados por cada 1000 usuários dos 

planos de saúde contra 1,29 dos serviços de saúde públicos. No Tocantins, a razão para cada 

1000 usuários é de 9,78 postos de trabalho privados e 1,5 postos de trabalhos públicos. Para 

as capitais, em geral, a proporção de postos de trabalho médico no sistema privado é de 7,81 

por 1000 habitantes e, para o SUS, de 4,3 por 1000 habitantes. Em Palmas, a população 

atendida pelos planos de saúde conta com 9,07 postos de trabalho médico para cada 1000 

habitantes enquanto a população atendida pelo sistema público tem à disposição 2,44 postos 

de trabalho médico para cada 1000 habitantes.  

Em um sistema de regressão linear simples, constatou-se que para cada médico 

registrado (CFM), verifica-se o crescimento de 1,35 médico ocupando posto de trabalho no 

SUS e de 1,86 médico que possui vínculo empregatício no setor privado. Segundo a 

PNAD/IBGE (2009), um cidadão que conta com a cobertura de um plano de saúde realiza em 

média quatro consultas por ano, e tem maior probabilidade de ser internado do que àqueles 

que possuem somente acesso à rede pública e aos serviços privados conveniados com o SUS. 

O Brasil conta com 204.563 médicos especialistas e 167.255 médicos generalistas, 

conforme censo 2011 realizado pelo CFM. Para dar resposta à maior parte dos agravos à 
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saúde, em muitos países a atuação do generalista não só é suficiente como recomendada e 

considerada mais econômica. Os generalistas, juntamente com os titulados em especialidades 

básicas, são os responsáveis pelo atendimento médico primário, que constitui a “porta de 

entrada”, o primeiro ponto de contato do paciente com o sistema de saúde. Já os demais 

especialistas asseguram os atendimentos secundários ou terciários ou atuam em 

especialidades não curativas. A razão no Brasil é de 1,23 especialista para cada generalista. 

Na região Norte, a proporção se inverte, com maior número de generalistas (54,61%) contra 

45,39% de especialistas. De um modo geral, os moradores de regiões pobres têm não só o 

menor número de médicos à disposição como também o menor número de especialistas entre 

eles. 

O Brasil não segue à risca essa compreensão. O país prescinde de uma formação 

sólida na graduação médica, não há vagas na Residência Médica para todos os egressos de 

cursos de Medicina e o Brasil ainda não consolidou um sistema de saúde único e 

hierarquizado como preconiza a legislação, centrado em níveis de complexidade dos serviços, 

com referência e contra-referência para todas as situações que exigem atendimento 

especializado. Diante dos avanços tecnológicos, do perfil de morbi-mortalidade da população 

e de um sistema público-privado fragmentado, que busca responder à saúde coletiva e, ao 

mesmo tempo, atender demandas espontâneas de pacientes e interesses particulares de 

prestadores e segmentos empresariais, acentuou-se a pressão sobre os serviços médicos 

especializados. Além disso, mais que uma simples divisão simbólica do trabalho, a 

especialização estabeleceu uma hierarquia simbólica da prática e uma tarifação diferenciada 

do ato médico. Assim, não é homogênea a remuneração entre especialistas e generalistas, e 

também há diferenças de ganhos entre as especialidades. Ao se analisar a distribuição dos 

médicos em geral e dos especialistas, por grandes regiões, permite-se dizer que onde estão 

concentrados os médicos em geral também estão os especialistas titulados. 

Estudos já demonstraram que as vagas de Residência Médica estão concentradas de 

forma semelhante à distribuição dos médicos em atividade. Cerca de 63,50% das vagas de 

Residência Médica estão no Sudeste, onde encontram-se 54,97% dos especialistas titulados. A 

região Norte conta com apenas 3,47% dos especialistas do país e tem somente 1,9% das vagas 

de Residência Médica. 

Novamente, ao analisar a razão médico por 1.000 habitantes, a África permanece 

com a menor densidade (0.23) e a Europa com a maior (3.33). Nessa perspectiva, as Américas 

alcançam a segunda maior densidade, 2.50, e a Região do Pacífico Ocidental, que em número 

absolutos de médicos ocupava a terceira colocação, cai para quarta posição. O Brasil é o 
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quinto país do mundo em número de médicos, atrás somente da China, Estados Unidos, Índia 

e Rússia. Se considerarmos apenas as capitais brasileiras, 20 delas têm mais de 1,95 médicos 

por 1.000 habitantes. Dez capitais têm razão médico habitante maior que 5. Quando se analisa 

os Estados como um todo, cinco deles têm razão maior de 1,95. Portanto, na maioria das 

capitais e, em cinco dos Estados, já há mais médicos do que a média nacional. Em 

contrapartida, 22 unidades da federação têm menos que a média brasileira, que é de 1,95 

médicos por 1.000 habitantes, equiparando- se a níveis de países asiáticos e africanos. 

Mesmo considerando as deficiências da assistência médica suplementar, os 

beneficiários de planos de saúde no Brasil estão entre os mais bem servidos de médicos do 

mundo. Pelo critério do médico ocupado, a razão é de 7,60 por 1.000 habitantes. Vinte 

Estados têm razão superior a 7, acima de Cuba (6,39) e Grécia (6,12), que têm a maior 

proporção médico/habitante do mundo. Nas capitais, os beneficiários de planos de saúde 

ultrapassam em mais de duas vezes a taxa de médicos dos países mais ricos. Na média, as 

capitais contam com 7,81 médicos ocupados por 1.000 habitantes. Várias capitais do Norte e 

Nordeste estão acima dessa média, chamando a atenção para as imensas desigualdades 

regionais acentuadas pela relação público-privado. 

Países com maior gasto público do que privado em saúde – como Alemanha, França, 

Itália, Espanha, Inglaterra e outros – têm mais médicos por habitante e melhores índices em 

saúde. São também os governos que mais gastam em saúde proporcionalmente aos seus 

orçamentos totais, e cujas despesas nessa área representam a mais alta porcentagem do PIB 

(Produto Interno Bruto). No conjunto dos países, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), o gasto público equivale a 60%, contra 40% do privado. O Brasil vive uma situação 

inversa. Os gastos públicos representam 45%, para atendimento de toda a população coberta 

pelo SUS, contra 55% do privado, que, em princípio, atende apenas a um quarto da população 

brasileira. Quando se compara as despesas em saúde com o PIB, o Brasil fica na média global, 

com 9,0%. Mas quando se olha apenas a fatia do investimento público, a porcentagem do PIB 

no país cai para 3,5%, enquanto a média internacional fica em 5,5%, segundo dados da OMS. 

Sem alterar essa equação, políticas indutoras de formação de mais médicos não surtirão o 

efeito desejado de oferecer melhor assistência em saúde para toda a população. 

Haddad (2011) reafirma o papel da educação e da saúde como dois elementos 

fundamentais para a não reprodução da pirâmide da desigualdade social. “A reflexão sobre a 

formação na área da saúde e sobre a direção política adotada deve partir da premissa de que a 

saúde e a educação são bens públicos com traços em comum e grande diferencial em relação 

aos demais” (2011, p. 24).  
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Na mesma linha de pensamento já citada anteriormente, Haddad et al (2010) escreve 

sobre o tema recursos humanos em saúde e que este vem ocupando a agenda política de saúde 

como ponto nodal para a implementação dos sistemas nacionais de saúde. Como exemplos, 

podemos citar o Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) e o Programa Mais 

Médicos para o Brasil. Esses sistemas enfrentam desafios relativos tanto a aspectos 

quantitativos, de distribuição e fixação de profissionais, como qualitativos, ambos 

referenciados à formação.  

Um foco importante consiste nas seguintes questões estudadas por Neri: “quais os 

ganhos trabalhistas derivados de diferentes carreiras universitárias? Mais especificamente: 

quanto ganham esses profissionais? Quantos conseguem trabalho? Quantas horas trabalham? 

Quantos conseguem proteção trabalhista?” (2013, p. 7) 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2013), ao discutir sobre 

perspectivas profissionais, afirma que o decorrer da última década tem revelado ao mundo um 

Brasil novo que, se destaca pela evolução de diversos aspectos ligados ao desenvolvimento 

econômico e social, sobretudo a redução da desigualdade. O potencial de crescimento do país 

e a sustentabilidade deste cenário estão, contudo, condicionados à superação de outros 

desafios bastante complexos que suscitam debates relevantes na sociedade, dentre ele, a 

educação ocupa lugar central.  

Saber como o mercado valoriza as diferentes profissões é fundamental para o 

entendimento dos motivos relacionados com a escolha privada de carreira, bem como 

determinadas decisões públicas, como exemplo, a concessão de financiamentos estudantis e a 

abertura de novas faculdades. Mesmo ao gestor de políticas, o retorno privado é o 

componente mais fundamental do retorno social. O pico de oportunidades de trabalho pode 

ser verificado aos 41 anos de idade e o pico de renda do trabalho, dez anos depois, aos 51 

anos. (NERI, 2013) 

 Quando o assunto é a escolha universitária e a performance trabalhista, a medicina é 

a vencedora do ranking trabalhista (multivariado, considerando idade, gênero, Estado e 

tamanho da cidade), com o maior salário mensal (R$ 8.459,45), a maior taxa de ocupação 

(97,07%), com a quinta maior cobertura previdenciária (93,38%) e a quadragésima-primeira 

jornada de trabalho (41,94 horas semanais). É seguida, na classificação geral, vem a 

odontologia (segundo lugar), que ocupa a sétima posição em termos salariais (R$ 5.367,31), 

com a segunda maior taxa de ocupação (96,22%), a quadragésima-terceira colocação em 

cobertura previdenciária (83,23%) e a décima-quarta jornada de trabalho (38,24 horas 

semanais). A enfermagem aparece no trigésimo-sexto lugar da classificação geral, com o 
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nível salarial ocupando a vigésima-oitava posição (R$ 3.495,07), a trigésima-segunda taxa de 

ocupação (92,56%), a décima-sétima colocada em cobertura previdenciária (91,73%) com a 

trigésima-terceira colocação relacionada à jornada de trabalho (41,27 horas semanais). (NERI, 

2013)  

Ainda segundo Neri (2013) um ranking geral normalizado envolvendo as quatro 

qualidades trabalhistas (salário, cobertura previdenciária, jornada de trabalho e taxa de 

ocupação), com peso 2 a salário, a carreira de medicina tem um índice sintético 30% maior 

que a segunda colocada, a odontologia.  

A segunda profissão de nível superior que mais teve postos de trabalho gerados no 

período de janeiro 2009 a dezembro de 2012 foi enfermagem (nove em cada cem postos de 

trabalho equivalentes à jornada em tempo integral), atrás apenas dos analistas de tecnologia 

de informação. Como comparação, foram gerados pelo menos quatro vezes mais postos de 

trabalhos para enfermeiros e afins, quando comparados com postos gerados no mesmo 

período para os médicos clínicos. Para a carreira de enfermagem, a quantidade absoluta de 

postos de trabalho no Tocantins, em relação ao Brasil, é considerada média-baixa. Contudo, a 

concentração relativa destes postos de trabalho no mesmo Estado, quando comparado com o 

restante do país, é considerada alta. Logo, o Tocantins é um Estado com campo de trabalho 

promissor para a referida categoria. (NASCIMENTO; MACIENTE; ASSIS, 2013) 

Na análise sobre os ganhos salariais, Maciente, Nascimento e Assis (2013) 

apresentam a seguinte situação: na carreira médica, analisando os ganhos salariais entre 

janeiro de 2009 a dezembro de 2012, podemos notar três grupos diferentes, todos com ganhos 

salariais acima do considerado como ganho médio para os profissionais em geral. Um 

primeiro grupo, composto pelos médicos que atuam em medicina diagnóstica e terapêutica, 

conseguiu um ganho salarial expressivo no período de 47,3%, para os novos profissionais 

admitidos, que também tiveram salário maior que os correspondentes médicos que foram 

desligados, demonstrando uma clara escassez destes profissionais no mercado.  

No segundo grupo, o intermediário, os médicos com especialidades cirúrgicas 

obtiveram um ganho salarial de 25,8% no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013 

para os admitidos, que possuíam o mesmo salário dos desligados, o que demonstra uma 

tendência ao equilíbrio.  

Na outra direção, podemos encontrar o terceiro grupo, formado pelos médicos 

clínicos, com um ganho salarial de 23,5% no período, para os novos profissionais admitidos, 

que tinham salários menores que os desligados. Este dado sugere relativa facilidade para a 

substituição dos clínicos gerais ou interferência pública indicando uma política de valorização 
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salarial que pode ou não estar associada à escassez de profissionais. Entretanto, no Tocantins, 

a média salarial deste grupo é considerada alta, bem como a variação salarial entre 2009 e 

2012, consolidando a importância dos fatores locais em comparação com outros Estados do 

País. 

Para a carreira de enfermagem, percebe-se o outro extremo do espectro salarial, com 

queda dos salários reais em relação ao ganho médio dos profissionais no período de janeiro de 

2009 a dezembro de 2012. Para os admitidos, uma queda de 0,2% e para os desligados, uma 

variação negativa de 3,6%. No Tocantins, a média salarial (2012) para essa categoria é 

considerada média-alta e a variação salarial no período de 2009 a 2013 também, apontando 

para fatores regionais que valorizam o profissional em comparação com outras unidades da 

federação. 
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4 METODOLOGIA  
 

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 

Para o alcance dos objetivos, utilizou-se estratégia metodológica que consistiu em 

uma pesquisa do tipo exploratória, descritiva e analítica, do tipo corte transversal, com 

abordagem de natureza quantitativa e qualitativa, utilizando um instrumento de percepção do 

tipo atitudinal ou Likert.  

Segundo Piovesan e Temporini, 

 

O estudo exploratório pode ajudar a resolver algumas dificuldades em 
pesquisa. Uma delas é a que se refere ao desenvolvimento de programas, na 
concepção de que a população constitui um recipiente vazio ("empty vessel") 
e que a tarefa educativa se resumiria em preenchê-lo. Nada mais que um 
engano, pois a população é rica de conhecimentos e esses conhecimentos, 
opiniões, valores e atitudes é que vão se constituir, muitas vezes, em 
barreiras. Essas barreiras podem ser conhecidas por meio do estudo 
exploratório e, pelo menos, parcialmente contornadas, a fim de que o 
programa educativo alcance maior aceitação. (1995, p.320, grifo do autor) 

 

Nos estudos transversais são coletadas informações, simultaneamente, de um grupo 

de indivíduos, que serão posteriormente cruzadas em tabelas de contingência. São 

consideradas vantagens deste tipo de estudo o baixo custo, simplicidade analítica, alto 

potencial descritivo e rapidez de coleta acompanhada de facilidade na representatividade de 

uma população (NEWMAN et al., 2008).  

De acordo com Minayo e Sanches (1993) e Landim et al (2006), as abordagens 

qualitativa e quantitativa não se excluem nem se opõem, se completam para explicar a 

multicausalidade dos problemas e buscar as respostas que sociedade exige. A 

complementaridade desses métodos surge a partir da premissa de que podemos considerar que 

todos os fatos conhecidos a partir da subjetividade humana (abordagem qualitativa) podem 

não dispensar uma representação matemática, assim como sofisticados recursos matemáticos 

(abordagem quantitativa) podem ser totalmente infrutíferos se, fatos relevantes da 

problemática advindos da imersão dos significados, permanecem desconhecidos. 

 

4.2 CONTEXTO DA PESQUISA 
 

A pesquisa foi desenvolvida no Estado do Tocantins, no âmbito do Programa 

Telessaúde Tocantins Redes, componente do Programa Telessaúde Brasil Redes. O 

instrumento foi aplicado entre os meses de novembro de 2012 e março de 2013 para 
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profissionais de saúde de nível superior cadastrados no programa e que atuavam em diversos 

municípios do Estado, incluindo a capital. 

O Tocantins é um dos mais novos Estados do país, sendo criado a partir da 

emancipação do norte de Goiás através da Constituição Federal de 1988. Está localizado na 

região Norte do país e tem como limites o Maranhão a nordeste, o Piauí a leste, a Bahia a 

sudeste, Goiás a sul, Mato Grosso a sudoeste e o Pará a noroeste. Possui apenas 3,2% do 

território nacional, conta com 1.383.455 habitantes, o que representa cerca de 0,7% da 

população do País, tendo uma população indígena de 14.118 pessoas. Possui uma densidade 

demográfica de 4,98 hab/km2, em uma área de 277.720,520km² e urbanizada em 78,8% de 

todo o Estado. A capital possui 228.332 habitantes (16,50% dos habitantes do Estado do 

Tocantins), com densidade demográfica de 102,90 hab/Km2 (IBGE, 2010). 

Verifica-se que a população na faixa etária menor de 15 anos representa 28,8% e, os 

acima de 60 anos ou mais, são 8,5%  do total da população tocantinense, demonstrando ser 

um Estado com população jovem. (IBGE, 2010) 

O Estado do Tocantins possui 139 municípios, sendo que destes apenas 7,19% 

apresentam população com mais de 20.000 habitantes, o que talvez explique a dificuldade de 

implantação de serviços locais. A cobertura da população do Estado com Unidade Básica de 

Saúde (UBS) é de 86,91%, com Estratégia Saúde da Família (ESF) de 83,45%, Saúde Bucal 

de 68,49% e, com Agente Comunitário de Saúde, é de 97,24%. Possui cinco Unidades de 

Pronto Atendimento em funcionamento, 19 Núcleos de Apoio à Saúde da Família, sendo 12 

NASF1 e 7 NASF2. Possui também 12 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo 7 

CAPS1, 4 CAPS2 e 1 CAPS3 (DATASUS, 2013). A rede hospitalar é composta por 63 

hospitais sendo 11 privados, um filantrópico e 51 públicos, sendo que, deste total, 23  são 

hospitais de pequeno porte (HPP), dois hospitais maternidade, 10 hospitais municipais, 13 

hospitais regionais, 1 hospital geral, 1 hospital pediátrico e 1 hospital especializado em 

atendimento a doenças tropicais. O Estado também abriga oito unidades de atendimento 

móvel de urgência (SAMU). Possui ainda nove unidades de saúde indígena. 

Quanto ao Plano Diretor de Regionalização, pactuado na CIB de 29 de agosto de 

2012, o Estado do Tocantins é composto por oito Regiões de Saúde: Augustinópolis, 

Araguaína, Guaraí, Palmas, Porto Nacional, Paraíso, Gurupi e Dianópolis. 

O Tocantins, por ser um Estado novo, ainda encontra-se em processo de organização 

dos serviços de saúde ofertados à população. Considerando a grande extensão territorial do 

Estado e a existência de serviços especializados, apenas nos municípios de maior porte - que 
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representam apenas 7,19% dos municípios do Estado - observa-se a dificuldade de acesso aos 

serviços em virtude do deslocamento e das grandes distâncias a serem percorridas.  

 

4.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO 
 

A população da pesquisa foi composta pelos profissionais de saúde de nível superior 

da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde, graduados em enfermagem, medicina e 

odontologia, cadastrados como usuários ativos do Programa Telessaúde Tocantins Redes. Um 

total de 82 instrumentos foram preenchidos pelos profissionais de saúde, com 24 asserções 

cada. Porém, somente 50 instrumentos foram validados. Outros 32 foram perdidos devido à 

falta de respostas em algumas asserções, invalidando o questionário. 

Os critérios de inclusão foram: serem profissionais de saúde da Atenção Básica do 

Sistema Único de Saúde do Estado do Tocantins, cadastrados no Programa Telessaúde Brasil 

Redes através do Núcleo Técnico-Científico do Tocantins e terem concordado em responder o 

instrumento, após preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 

A). 

Foram excluídos os profissionais de saúde que não concordaram com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e os questionários que apresentaram questão sem resposta. 

 

4.4 COLETA DE DADOS 
 

A amostra utilizada foi do tipo não-probabilística e por conveniência (adesão), 

decorrente do preenchimento de um instrumento de percepção do tipo atitudinal ou Likert 

(Apêndice B), disponibilizado aos profissionais de saúde da Atenção Básica do Sistema 

Único de Saúde cadastrados na plataforma, através da internet. Segundo Malhotra (2006), a 

captação de visitantes em uma página de internet ou de acordo com a divulgação por 

correspondência eletrônica entre pessoas é um exemplo de amostragem por conveniência. 

Na página restrita do Telessaúde Tocantins Redes, um ícone (atalho) direcionou a 

navegação para o instrumento de coleta de dados, que continha o Termo de Consentimento 

Livre e Informado, que envolveu o esclarecimento dos objetivos e da proposta metodológica. 

As correspondências eletrônicas foram direcionadas para os endereços eletrônicos dos 

respectivos profissionais cadastrados informando da pesquisa, solicitando o preenchimento 

(adesão). Contato telefônico também foi utilizado para maximizar as chances de adesão.  
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O preenchimento do instrumento foi preparado para ser realizado em três etapas, 

sendo a primeira, relacionada ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Na hipótese 

de não concordância, o instrumento não liberava o acesso para prosseguimento. Na situação 

de concordância, o recurso “avançar” era habilitado, permitindo a passagem para a etapa 

subsequente, relacionada à inserção do perfil (anônimo), com data de nascimento, gênero, tipo 

de graduação, instituição e ano de conclusão do curso de graduação, se possui pós-graduação 

(e qual o tipo), local, função e município de trabalho. 

Ao acessar novamente o recurso “avançar”, o respondente era direcionado para a 

última página, para a coleta da percepção individual relativa a cada uma das vinte e quatro 

asserções, com um espaço, ao final da página, para registro livre da opinião sobre o 

Telessaúde na prática dos profissionais de saúde da Atenção Básica do Estado do Tocantins. 

A finalização do instrumento gerava um protocolo para o profissional de saúde e, 

consequente, envio das respostas para o banco de dados do FormSUS. 

Seguindo as recomendações de Forza (2002) e Marconi e Lakatos (2005) para teste 

do instrumento, antes de ser aplicado na população delimitada para a pesquisa, o referido teste 

foi avaliado através de uma pesquisa piloto realizado com docentes do curso de medicina e 

enfermagem da Universidade Federal do Tocantins. Este procedimento possibilitou o 

refinamento do instrumento de coleta de dados. O tempo para preenchimento do questionário, 

refinado após o teste piloto, foi estimado para ser de aproximadamente vinte minutos. 

O percurso metodológico para construção do instrumento atitudinal (Likert) foi 

iniciado após construção das quatro dimensões à luz dos objetivos, com as asserções 

correspondentes (de cinco a sete por cada dimensão). Em um total de vinte e quatro asserções, 

randomizadas na ocasião de aplicação do instrumento, cada uma delas foi estruturada para 

permitir apenas uma das quatro opções de resposta: concordo plenamente, inclinado a 

concordar, inclinado a discordar e discordo plenamente, com pontuação prévia de 1 a 4 

pontos. Optou-se por um número par de opções de resposta para cada asserção para evitar que 

pudesse ocorrer a tendência centrante, segundo Bruno (1999). 

 

4.5 ANÁLISE DE DADOS 
 

Os eixos de análise considerados pertinentes foram: gênero, categoria profissional, 

tempo de formação, presença ou não de pós-graduação e local de residência (se interior ou na 

capital). Foram respondidos oitenta e dois instrumentos, entretanto, somente cinquenta foram 
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validados. Os outros trinta e dois foram perdidos, devido falta de respostas em algumas 

asserções, invalidando o questionário. 

Como passo inicial, observamos o conteúdo do instrumento, com ênfase na 

fraseologia, clareza, objetividade das asserções em relação à população estudada. 

A validação do instrumento atitudinal está baseada em Bruno (1999), Ferreira (2004) 

e consta de validação de asserção e confiabilidade do instrumento, como segue: 

 

4.5.1 Análise da validade das asserções 
 

Esta análise visa assegurar que houve dispersão mínima de respostas entre os 

respondentes em relação à escala atitudinal proposta, que existe consistência entre pontuação 

baixa na asserção e pontuação total baixa no instrumento e vice-versa. Esta análise foi feita 

utilizando-se o recurso estatístico do cálculo do coeficiente de correlação linear (r), uma vez 

que, como se pode observar na fórmula abaixo, (x) refere-se à resposta do respondente na 

asserção em análise e (y) refere-se à pontuação total do respondente no instrumento. 

 

O valor de (r) é calculado para todas as asserções na simulação da primeira 

administração, visando à sua depuração com a eliminação das asserções com correlação linear 

inferior a 0,30. Na sequência, o valor de (r) é calculado novamente no que se denomina 

segunda administração, levando-se em consideração apenas as asserções validadas na 

primeira administração, envolvendo todos os instrumentos respondidos. Caso alguma 

asserção ainda apresente correlação linear inferior a 0,20, essa deve ser eliminada do cômputo 

final de pontos por respondente.  

Associa-se à escala atitudinal de concordância plena e discordância plena com 

termos intermediários, inclinado a concordar ou inclinado a discordar, uma escala numérica 

de intervalo constante que, neste caso, será de 4, 3, 2, 1 ou 1, 2, 3, 4, dependendo do fato de a 

asserção ser favorável ou desfavorável, visando possibilitar a aplicação de estatística 

paramétrica, cálculo das médias e coeficientes de correlação linear (r) (Apêndice C). 
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Tabela 1: Resultado da Análise do Programa Telessaúde Brasil Redes, Tocantins, julho 2013, Brasil 
 Primeira Administração Segunda Administração 

Asserções Correlação 1 Média Correlação 2 Média 

A1 0,50 3,44 0,51 3,44 

A2 0,55 3,60 0,55 3,60 

A3 0,38 3,40 0,40 3,40 

A4 0,59 3,72 0,58 3,72 

A5 0,10 3,04     

A6 0,79 3,62 0,80 3,62 

A7 0,75 3,62 0,74 3,62 

A8 0,57 3,58 0,59 3,58 

A9 0,66 3,56 0,68 3,56 

A10 0,29 3,00     

A11 0,68 3,70 0,70 3,70 

A12 0,55 3,60 0,56 3,60 

A13 0,64 3,16 0,70 3,16 

A14 0,58 3,74 0,54 3,74 

A15 0,32 2,42 0,25 2,42 

A16 0,68 3,46 0,69 3,46 

A17 0,45 3,58 0,48 3,58 

A18 0,47 3,70 0,49 3,70 

A19 0,71 3,46 0,74 3,46 

A20 -0,37 2,04     

A21 0,58 3,56 0,58 3,56 

A22 0,69 3,52 0,72 3,52 

A23 0,63 3,46 0,65 3,46 

A24 0,62 3,32 0,64 3,32 

 Fonte: protocolo de pesquisa 

 

A Tabela 1 mostra os resultados da análise de asserção da primeira e da segunda 

administração do instrumento. 

Na primeira administração: a média geral foi de 3,39. As correlações lineares entre 

pontuação na asserção total e de pontos no instrumento todo (correlação 1) foi extremamente 
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baixa (correlação 1 <0,30) na asserção A5, A10 e A20, portanto essas asserções foram 

desconsideradas do cálculo final de pontos. 

Na segunda administração: a média geral do instrumento foi de 3,49, levando-se em 

conta somente as asserções validadas. Nessa administração nenhuma asserção foi perdida. 

Esta metodologia prevê como aceitável uma perda de 30 a 40% das asserções. Nesta pesquisa 

tivemos uma perda de três assertivas, o que configura um percentual de 12,5%. Assim, das 24 

asserções, foram validadas 21. Isto denota a qualidade do processo de validação de conteúdo 

com uma construção adequada das assertivas. 

 

Tabela 2: Dimensões das Assertivas Validadas do Programa Telessaúde Brasil Redes, Tocantins, julho 
2013, Brasil 
Dimensões de análise Questões 

D1-Programa Telessaúde Brasil Redes como Contribuidor no 

Processo de Formação dos Profissionais de Saúde na Atenção 

Básica do SUS no Tocantins, 2012. 

4, 8, 12, 16, 23, 24 

D2 – Programa Telessaúde Brasil Redes como Contribuidor na 

Alocação dos Profissionais de Saúde da Atenção Básica do 

SUS, Tocantins, 2012. 

3, 7, 11, 15, 19, 22 

 

D3 – Programa Telessaúde Brasil Redes como Contribuidor na 

Qualificação dos Profissionais de Saúde da Atenção Básica do 

SUS Tocantins, 2012. 

2, 6, 14, 18 

 

D4 – Programa Telessaúde Brasil Redes como Contribuidor na 

Adequada democratização das Relações de Trabalho dos 

Profissionais de Saúde da Atenção Básica do SUS Tocantins, 

2012. 

1, 9, 13, 17, 21 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

O coeficiente de correlação linear calculado é uma medida resumo de como é a 

relação, de uma forma geral, entre a pontuação de cada um dos respondentes naquela asserção 

e sua pontuação total no instrumento. Possíveis hipóteses para a correlação fraca, observada 

nas asserções A5, A10 e A20 foram: 

- o entendimento das asserções por parte dos usuários talvez não tenha sido ideal; 

- o tamanho da amostra pequeno pode estar relacionado com a correlação linear fraca; 

- a concordância entre muitos usuários ao longo da avaliação; 
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4.5.2 Análise da confiabilidade do instrumento de medição 
 

A forma mais direta para se verificar a confiabilidade de um instrumento é aplicá-lo 

a um grupo de pessoas, esperar um período de tempo e, então, reaplicá-lo ao mesmo grupo. O 

coeficiente de correlação envolvendo o total de pontos por respondente entre a primeira e a 

segunda aplicação é conhecida como coeficiente de confiabilidade e o procedimento utilizado 

chama-se método do teste-reteste (SCHIMIDT, 1975). Neste trabalho, será utilizado o método 

de split-half (divisão ao meio), conforme descrito por Ritz (2000), que implica em administrar 

o instrumento ao grupo uma só vez e computar, para cada respondente, a soma dos pontos das 

asserções ímpares e, separadamente, a soma dos pontos das asserções pares, simulando, 

portanto, duas aplicações do instrumento, procedendo-se, a seguir, ao cálculo do coeficiente 

de correlação linear entre os valores mencionados, envolvendo todas as pessoas do grupo 

pesquisado. Na sequência, calcula-se o coeficiente de confiabilidade do instrumento por meio 

da fórmula de Spearman-Brown (SCHIMIDT, 1975), objetivando-se conhecer qual a 

porcentagem do tempo que o mesmo grupo responderia da mesma forma ao instrumento, 

sendo o critério de aceitação um mínimo de 80%, equivalendo a R igual ou maior que 0,80.  

O coeficiente de confiabilidade final (R) foi calculado pela fórmula de Spearman-

Brown, como segue: 

 

Os resultados de confiabilidade do instrumento são reportados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Análise de Confiabilidade do Instrumento 

Número de asserções validadas Confiabilidade r Teste-Reteste R 

21 0,84 0,91 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

A confiabilidade r encontrada foi de 0,84. E o coeficiente de confiabilidade de teste-

reteste R foi de 0,91. Notamos que o coeficiente de confiabilidade R foi alto, acima do limite 

do aceitável (0,80), o que confere consistência estatística ao instrumento. 
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4.5.3 Teste de homogeneidade 
 

Os respondentes foram divididos em quatro subgrupos conforme sua pontuação total 

no instrumento, classificando-se assim o nível de sua atitude. Essa descrição está representada 

nas tabelas 4, 5, 6, 7 e 8. 

 

Tabela 4: Sumário da percepção sobre o Programa Telessaúde Brasil Redes, por sexo, Tocantins, julho 
2013, Brasil 

Intervalo de 

pontuação 
Nível de Atitude 

Total (n = 50) 
Feminino  

(n = 34) 

Masculino      

(n = 16) 

N° % N° % N° % 

68,25 – 84 Muito Positiva 38 76 27 80 11 68 

52,5 – 68,25 Positiva 10 20 5 15 5 32 

36,75 – 52,5 Negativa 2 4 2 5 0 0 

21 – 36,75 Muito Negativa 0 0 0 0 0 0 

 Fonte: protocolo de pesquisa 

 

Para verificar a igualdade ou não do número mulheres e homens em cada intervalo 

de pontuação, foi realizado o teste de homogeneidade com a hipótese nula a seguir:  

H0: não há diferença entre as quantidades de respondentes em cada intervalo de pontuação. 

A estatística , calculada a partir dos dados disponíveis acima, deve ser maior que o valor 

tabelado para que essa hipótese seja rejeitada. Os valores obtidos para o teste e seu p-valor 

são: 

 = 95 > 11,3 =  ; p-valor < 0,001 

Em um nível de confiança igual a 99%, rejeitamos a hipótese nula (“não há diferença 

entre as quantidades de respondentes em cada intervalo de pontuação”), devido a seu baixo 

p-valor. Portanto, existe de fato uma diferença significativa entre as quantidades de 

respondentes em cada intervalo de pontuação e essa não se deve ao acaso.   
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Tabela 5: Sumário da percepção sobre o Programa Telessaúde Brasil Redes, por Categoria 
Profissional, Tocantins, julho 2013, Brasil. 

Intervalo de 

pontuação 
Nível de Atitude 

Total (n = 50) 
Enfermagem  

(n = 33) 

Medicina 

(n = 10) 

Odontologia 

(n = 7) 

N° % N° % N° % N° % 

68,25 – 84 Muito Positiva 38 76 27 82 6 60 5 72 

52,5 – 68,25 Positiva 10 20 5 15 4 40 1 14 

36,75 – 52,5 Negativa 2 4 1 3 0 0 1 14 

21 – 36,75 Muito Negativa 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

Para verificar a igualdade ou não do número de médicos, enfermeiros e odontólogos 

em cada intervalo de pontuação, foi realizado o teste de homogeneidade com a hipótese nula a 

seguir:  

H0: não há diferença entre as quantidades de respondentes em cada intervalo de pontuação. 

A estatística , calculada a partir dos dados disponíveis acima, deve ser maior que o 

valor tabelado para que essa hipótese seja rejeitada. Os valores obtidos para o teste e seu p-

valor são: 

 = 150 > 16,8 = ; p-valor < 0,001 

Em um nível de confiança igual a 99%, rejeitamos a hipótese nula (“não há diferença 

entre as quantidades de respondentes em cada intervalo de pontuação”), devido a seu baixo 

p-valor. Portanto, existe de fato uma diferença significativa entre as quantidades de 

respondentes em cada intervalo de pontuação e essa não se deve ao acaso.   

 

Tabela 6: Sumário da percepção sobre o Programa Telessaúde Brasil Redes, por Tempo de Formado, 
Tocantins, julho 2013, Brasil. 

Intervalo de 

pontuação 
Nível de Atitude 

Total (n = 50) 
Tempo de Formado 

>= 5 anos (n = 29) 

Tempo de Formado 

< 5 anos (n = 21) 

N° % N° % N° % 

68,25 – 84 Muito Positiva 38 76 23 79 15 71 

52,5 – 68,25 Positiva 10 20 4 18 6 19  

36,75 – 52,5 Negativa 2 4 2 7 0 0 

21 – 36,75 Muito Negativa 0 0 0 0 0 0 

Fonte: protocolo de pesquisa 
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Para verificar a igualdade ou não do número de Profissionais com Tempo de 

Formado >= 5 anos e Profissionais com Tempo de Formado < 5 anos; em cada intervalo de 

pontuação, foi realizado o teste de homogeneidade com a hipótese nula a seguir:  

H0: não há diferença entre as quantidades de respondentes em cada intervalo de pontuação. 

A estatística , calculada a partir dos dados disponíveis acima, deve ser maior que o 

valor tabelado para que essa hipótese seja rejeitada. Os valores obtidos para o teste e seu p-

valor são: 

 = 80 > 11,3 = ; p-valor < 0,001 

Em um nível de confiança igual a 99%, rejeitamos a hipótese nula (“não há diferença 

entre as quantidades de respondentes em cada intervalo de pontuação”), devido a seu baixo 

p-valor. Portanto, existe de fato uma diferença significativa entre as quantidades de 

respondentes em cada intervalo de pontuação e essa não se deve ao acaso.   

 

Tabela 7: Sumário da percepção sobre o Programa Telessaúde Brasil Redes, entre Profissionais Com e 
Sem Pós-Graduação, Tocantins, julho 2013, Brasil. 

Intervalo de 

pontuação 
Nível de Atitude 

Total (n = 50) 

Profissionais Com 

Pós-Graduação  

(n = 29) 

Profissionais Sem 

Pós-Graduação  

(n = 21) 

N° % N° % N° % 

68,25 – 84 Muito Positiva 38 76 21 72 17 81 

52,5 – 68,25 Positiva 10 20 6 21 4 19 

36,75 – 52,5 Negativa 2 4 2 7 0 0 

21 – 36,75 Muito Negativa 0 0 0 0 0 0 

 Fonte: protocolo de pesquisa 

 

Para verificar a igualdade ou não do número de Profissionais Com Pós-Graduação e 

Sem Pós-Graduação; em cada intervalo de pontuação, foi realizado o teste de homogeneidade 

com a hipótese nula a seguir:  

H0: não há diferença entre as quantidades de respondentes em cada intervalo de pontuação. 

A estatística , calculada a partir dos dados disponíveis acima, deve ser maior que o 

valor tabelado para que essa hipótese seja rejeitada. Os valores obtidos para o teste e seu p-

valor são: 

 = 76 > 11,3 = ; p-valor < 0,001 
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Em um nível de confiança igual a 99%, rejeitamos a hipótese nula (“não há diferença 

entre as quantidades de respondentes em cada intervalo de pontuação”), devido a seu baixo 

p-valor. Portanto, existe de fato uma diferença significativa entre as quantidades de 

respondentes em cada intervalo de pontuação e essa não se deve ao acaso.   

 

Tabela 8: Sumário da percepção sobre o Programa Telessaúde Brasil Redes, entre Profissionais 
Inseridos no Interior e na Capital, Tocantins, julho 2013, Brasil. 

Intervalo de 

pontuação 
Nível de Atitude 

Total (n = 50) 

Profissionais 

Inseridos no Interior 

(n = 39) 

Profissionais 

Inseridos na Capital  

(n = 11) 

N° % N° % N° % 

68,25 – 84 Muito Positiva 38 76 32 82 6 55 

52,5 – 68,25 Positiva 10 20 5 13 5 45 

36,75 – 52,5 Negativa 2 4 2 5 0 0 

21 – 36,75 Muito Negativa 0 0 0 0 0 0 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

Para verificar a igualdade ou não do número de Profissionais Inseridos no Interior e 

na Capital; em cada intervalo de pontuação, foi realizado o teste de homogeneidade com a 

hipótese nula a seguir:  

H0: não há diferença entre as quantidades de respondentes em cada intervalo de pontuação. 

A estatística , calculada a partir dos dados disponíveis acima, deve ser maior que o 

valor tabelado para que essa hipótese seja rejeitada. Os valores obtidos para o teste e seu p-

valor são: 

 = 128 > 11,3 = ; p-valor < 0,001 

Em um nível de confiança igual a 99%, rejeitamos a hipótese nula (“não há diferença 

entre as quantidades de respondentes em cada intervalo de pontuação”), devido a seu baixo 

p-valor. Portanto, existe de fato uma diferença significativa entre as quantidades de 

respondentes em cada intervalo de pontuação e essa não se deve ao acaso. 

No processo de validação do instrumento atitudinal, foram percorridas as etapas de 

validação do conteúdo, das assertivas, da confiabilidade e homogeinedade (as percepções não 

são ao acaso). Desta forma, prosseguimos com a interpretação dos resultados, que foi 

estratificada da seguinte forma: no intervalo de 1,00 a 1,99 pontos, temos uma zona 

considerada de perigo, necessitando medidas urgentes de correção; de 2,00 a 2,99 configura-
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se a zona de alerta, com a percepção considerada como boa, mas passível de melhorias; e de 

3,00 a 4,00 pontos, uma zona de conforto, com percepção considerada positiva. 

 

4.5.4 Dimensões 

 

As dimensões utilizadas para a construção das assertivas para configuração do 

instrumento foram: 

Dimensão 1 - Contribuições do Programa Telessaúde Brasil Redes para a adequada formação 

dos profissionais de saúde da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde no Estado do 

Tocantins. 

Dimensão 2 – Contribuições do Programa Telessaúde Brasil Redes para a adequada alocação 

dos profissionais da saúde da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde no Estado do 

Tocantins. 

Dimensão 3 - Potencialidades do Programa Telessaúde Brasil Redes para a qualificação dos 

profissionais de saúde da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde no Estado do Tocantins. 

Dimensão 4 - Contribuições do Programa Telessaúde Brasil Redes para a adequada 

democratização das relações do trabalho dos profissionais e trabalhadores da saúde da 

Atenção Básica do Sistema Único de Saúde no Estado do Tocantins. 

No instrumento, após randomização das assertivas de acordo e pontuação, foi gerado 

o seguinte instrumento (referência) para subsidiar a validação. 

 

Quadro 1: Dimensões 

DIMENSÕES ASSERÇÃO 

Dimensão 1 - Esta dimensão busca apreender as 

contribuições do Programa Telessaúde Brasil Redes 

para a adequada formação dos profissionais de 

saúde da Atenção Básica do Sistema Único de 

Saúde no Estado do Tocantins. 

4, 8, 12, 16, 20, 23, 24 

 

Assertiva negativa 

randomizada: 20 
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Dimensão 2 - Esta dimensão busca mensurar as 

contribuições do Programa Telessaúde Brasil Redes 

para a adequada alocação dos profissionais da saúde 

da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde no 

Estado do Tocantins. 

3, 7, 11, 15, 19, 22 

 

Assertiva negativa 

randomizada: 15 

Dimensão 3 - Esta dimensão busca identificar as 

potencialidades do Programa Telessaúde Brasil 

Redes para a qualificação dos profissionais de saúde 

da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde no 

Estado do Tocantins. 

2, 6, 10, 14, 18 

 

Assertiva negativa 

randomizada: 10 

Dimensão 4 - Esta dimensão busca apreender as 

contribuições do Programa Telessaúde Brasil Redes 

para a adequada democratização das relações do 

trabalho dos profissionais e trabalhadores da saúde 

da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde no 

Estado do Tocantins. 

1, 5, 9, 13, 17, 21  

 

Assertivas negativas 

randomizadas: 5, 13 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA PESQUISA 
 

Conforme Resolução 196 de 10 de outubro de 1996, que dispõe diretrizes de 

pesquisas envolvendo seres humanos, o presente estudo atendeu aos dispostos mediante as 

exigências éticas e científicas, implicando em autonomia, beneficência, não maleficência, 

justiça e equidade aos participantes, respeitando e preservando a identidade de todos os 

profissionais participantes da pesquisa, os quais não foram identificados. 

Todos os sujeitos participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Sem constrangimentos e com o sigilo garantido, todos poderão 

ser beneficiados com o melhor entendimento do Programa Telessaúde no Estado do 

Tocantins. 

O projeto foi submetido, após autorização da Secretaria de Estado da Saúde (Anexo 

A), ao Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo e aprovado conforme parecer nº 

110.439 (Anexo B), sendo a pesquisa desenvolvida somente após parecer final favorável. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A validação estatística mostrou uma perda (não validação) de três asserções de um 

total de 24, perfazendo um percentual de 12,5% (21 asserções). A literatura admite perdas de 

30 a 40% o que corresponderia, nesta pesquisa, de sete até 10 asserções. Isto denota a 

qualidade do processo de validação de conteúdo em que a construção, a fraseologia usada nas 

asserções, mostra-se adequadas para captação da percepção dos respondentes. 

O teste de confiabilidade foi de R = 0,91, o que garante uma excelente sustentação 

estatística para os dados encontrados. Nesta metodologia, considera-se adequado um índice de 

confiabilidade igual ou superior a 0,80. 

No teste de homogeneidade, todos os critérios adotados na pesquisa como gênero, 

categoria profissional, tempo de formado, existência ou não de pós-graduação e residência na 

capital ou interior, não demonstraram interferência significativa; num nível de confiança igual 

a 99% encontramos o valor de p < 0,001. 

Como eixos de análise adotaram-se: gênero, categoria profissional, tempo de 

formação, presença de pós-graduação e inserção na capital ou interior. Passaremos à análise 

das dimensões e suas respectivas asserções. A análise será feita a partir da menos para a mais 

pontuada. 

 

Gráfico 1 - Perfil Geral Atitudinal por Dimensão sobre o Programa Telessaúde Brasil Redes, 
Tocantins, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 
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De acordo com o Gráfico 1, todas as dimensões encontram-se na zona de conforto 

sendo a menos pontuada a dimensão 2 (Dim 2) com 3,35 pontos. Esta dimensão trata do 

Programa Telessaúde Brasil Redes como contribuidor na alocação dos profissionais de saúde 

da Atenção Básica do SUS. A seguir temos a dimensão 4 (Dim 4), afeta ao Programa 

Telessaúde Brasil Redes como contribuidor na adequada democratização das relações de 

trabalho dos profissionais de saúde da Atenção Básica do SUS com 3,46 pontos; na 

sequência, a dimensão 1 (Dim 1) diz respeito ao Programa Telessaúde Brasil Redes como 

contribuidor no processo de formação dos profissionais de saúde na atenção básica do SUS 

com 3,52 pontos. A dimensão 3 (Dim 3) foi a dimensão mais pontuada com 3,67 pontos, 

tratando do Programa Telessaúde Brasil Redes como contribuidor na qualificação dos 

profissionais de saúde na atenção básica do SUS. 

Podemos inferir que o Programa Telessaúde tem grande importância na qualificação 

e formação dos profissionais de saúde na atenção básica do SUS e contribui, em menor escala, 

para a democratização das relações de trabalho e alocação destes profissionais. Percebe-se que 

os profissionais tem uma percepção mais positiva relacionada a aspectos pedagógicos 

(Dimensões 1 e 3) e um pouco mais crítica quando o assunto é relacionado com a gestão 

(Dimensões 2 e 4). 

No Gráfico 2, temos a percepção das referidas dimensões por categoria profissional. 

Podemos perceber que para, o curso de odontologia, os aspectos mais relevantes foram 

referentes à formação e democratização das relações de trabalho; já, para os cursos de 

medicina e enfermagem, os itens relacionados à formação e qualificação foram os com maior 

pontuação.   

 

Gráfico 2 - Perfil Geral Atitudinal por Categoria Profissional e Dimensão sobre o Programa 
Telessaúde Brasil Redes, Tocantins, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 

3,10 

3,28 

3,43 
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Passaremos a análise das dimensões iniciando pela menos pontuada, a Dimensão D2. 

Esta dimensão teve 3,35 pontos e foi composta pelas asserções 3, 7, 11, 15, 19 e 22. A análise 

segue a ordem crescente de pontuação (asserção menos pontuada para a de maior pontuação). 

Na asserção 15, afirmou-se que “O Programa Telessaúde não consolida a 

cooperação internacional para a área de gestão do trabalho e educação na saúde” e 

atribuiu-se 1 ponto para a concordância plena. Os respondentes mostraram-se inclinados a 

concordância com 2,42 pontos. Podemos perceber no Gráfico 4 que os homens foram mais 

críticos (2,19) que  as mulheres (2,53). 

 

Gráfico 3 - Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 2 – Programa Telessaúde Brasil Redes como 
Contribuidor na Alocação dos Profissionais de Saúde da Atenção Básica do SUS, Tocantins, julho 
2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

Já no Gráfico 5  nota-se uma percepção mais crítica entre os odontólogos (2,14), 

seguida dos médicos (2,40) e enfermeiros (2,48). No Gráfico 6, que tem como eixo de análise 

o tempo de formação, podemos inferir que este critério foi indiferente e, por último, no 

Gráfico 7, os profissionais com pós-graduação mostraram-se mais críticos (2,38) que os 

colegas sem pós (2,48). 

Na asserção 3 afirmou-se que “O Programa Telessaúde fomenta o 

aperfeiçoamento de mecanismos de negociação entre gestores e trabalhadores de saúde 

em âmbitos local e regional” com atribuição de 4 pontos para a concordância plena e os 

respondentes mostraram-se inclinados a concordar. Percebemos que os homens foram mais 

críticos (3,25) que as mulheres (3,47). Com relação à categoria profissional, podemos 

constatar que este eixo foi indiferente para a análise bem como para o tempo de formação. Já 
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os profissionais sem pós-graduação foram mais críticos (3,33) que seus colegas pós-

graduados (3,45). 

 

Gráfico 4 - Perfil Geral Atitudinal por Gênero sobre a Dimensão 2 – Programa Telessaúde Brasil 
Redes como Contribuidor na Alocação dos Profissionais de Saúde da Atenção Básica do SUS, 
Tocantins, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

Gráfico 5 - Perfil Geral Atitudinal por Categoria Profissional sobre a Dimensão 2 – Programa 
Telessaúde Brasil Redes como Contribuidor na Alocação dos Profissionais de Saúde da Atenção 
Básica do SUS, Tocantins, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 
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Gráfico 6 - Perfil Geral Atitudinal por Tempo de Formado sobre a Dimensão 2 – Programa Telessaúde 
Brasil Redes como Contribuidor na Alocação dos Profissionais de Saúde da Atenção Básica do SUS, 
Tocantins, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

Gráfico 7 - Perfil Geral Atitudinal entre Profissionais Com e Sem Pós-Graduação sobre a Dimensão 2 
– Programa Telessaúde Brasil Redes como Contribuidor na Alocação dos Profissionais de Saúde da 
Atenção Básica do SUS, Tocantins, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 
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Gráfico 8 - Perfil Geral Atitudinal entre Profissionais Inseridos no Interior e na Capital sobre a 
Dimensão 2 – Programa Telessaúde Brasil Redes como Contribuidor na Alocação dos Profissionais de 
Saúde da Atenção Básica do SUS, Tocantins, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

Na asserção 19 defendeu-se que “O Programa Telessaúde permite a busca 

contínua por uma gestão eficiente e qualificada, de forma a proporcionar a 

democratização e a Transparência do Sistema Único de Saúde” com quatro pontos para a 

concordância plena. Tivemos 3,46 pontos, ou seja, os respondentes mostram-se inclinados a 

concordar. Percebemos que os homens foram mais críticos (3,31) que as mulheres (3,53), bem 

como os odontólogos foram mais os críticos (3,14), seguidos dos médicos (3,20) e 

enfermeiros (3,61). Já no eixo referente a tempo de formação, os com mais de cinco anos 

(3,38) foram mais críticos que seus colegas com menor tempo de formado (3,57). Os 

profissionais pós-graduados foram mais críticos (3,31) que os sem pós (3,67). Por último, os 

profissionais da capital avaliaram mais criticamente (2,91) que seus colegas inseridos no 

interior (3,62), o que nos parece um bom aspecto na medida em que estamos falando de um 

Estado ainda com pouca estrutura e com regiões muito isoladas. 

Na asserção 22 afirmou-se que “O Programa Telessaúde visualiza o trabalho na 

saúde como uma construção de sujeitos na produção de saúde”, com 4 pontos para a 

concordância plena. Os respondentes mostraram-se inclinados a concordar com 3,52 pontos. 

Os homens foram mais críticos (3,38) que as mulheres (3,59). Já a categoria profissional teve 

uma percepção muito semelhante entre médicos (3,60) e enfermeiros (3,58) com os 

odontólogos mais críticos (3,14). O tempo de formação mostrou-se indiferente e os com pós-
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graduação demonstraram mais crítica (3,45 e 3,62) bem como os moradores da capital (3,36 e 

3,56). 

Na asserção 7 afirmou-se que “O Programa Telessaúde contribui para a 

construção e manutenção de um sistema nacional de informação e gestão do 

conhecimento integrado nas áreas de Educação e Trabalho na Saúde”, com atribuição de 

quatro pontos para a concordância e os atores envolvidos demonstraram inclinação a 

concordância com 3,62 pontos. Este resultado é de grande importância, na medida em que 

evidencia uma ótima resposta a um dos objetivos do Programa.  

Novamente, os homens (3,44) foram mais críticos que as mulheres (3,71) bem como 

os profissionais com menor tempo de formação (3,52 e 3,69) e com pós graduação (3,59 e 

3,67). 

Já com relação à categoria profissional, os odontólogos foram mais críticos (3,14) 

que os médicos (3,50) e enfermeiros (3,76). Os moradores da capital também demonstraram 

mais insatisfação (3,55) que os do interior (3,64). 

Por último, a asserção 11, a mais pontuada desta dimensão, defendia que “O 

Programa Telessaúde estimula o fortalecimento das estruturas institucionais da gestão 

da educação e do trabalho na saúde” com quatro pontos para a concordância plena e 

tivemos a inclinação a concordância com 3,70 pontos. Este resultado é de importância ímpar, 

pois consolida o vetor pedagógico da ferramenta, concebida no Departamento de Gestão e 

Regulação do Trabalho em Saúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde (DEGERTS/SGTES). Nesta asserção, a crítica masculina permaneceu maior (3,74 e 

3,63) bem como entre os com menor tempo de formação (3,67 e 3,72).  

O fator pós-graduação manteve-se indiferente, e os moradores na capital foram mais 

críticos (3,64 e 3,72).  Os odontólogos (3,57) mostraram-se mais críticos, seguidos dos 

médicos (3,60) e enfermeiros (3,76). 

A dimensão 4 (Dim 4), com 3,46 pontos, está representada pelo Gráfico 9 e contêm 

as asserções 1, 9, 13,17 e 21. 

Na asserção 13 defendeu-se que “A sustentabilidade técnico-financeira do 

programa Telessaúde está adequadamente garantida pelas três esferas governamentais 

(União, Estado e municípios)” e atribuiu-se um ponto para a concordância plena e os 

respondentes mostraram-se inclinados a discordar com 3,16 pontos. Valorizou-se a 

discordância, pois este aspecto é visto pelos usuários do programa como de grande 

importância para o sucesso do programa. Os homens apresentaram-se menos inclinados a 

discordar que as mulheres (3,29 e 3,88). Os médicos mostraram-se mais inclinados a 
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concordar, com 2,60 pontos, quando comparados aos odontólogos e enfermeiros, que 

mantiveram a inclinação a discordância com respectivamente 3,14 e 3,33 pontos. Os 

profissionais com mais de cinco anos de formados foram menos inclinados à discordar (3,10 

pontos), quando comparado com os profissionais com menos tempo de formado (3,54 

pontos).  

Em relação ao eixo pós-graduação, os respondentes com pós-graduação foram menos 

inclinados à discordar, com 3,03 pontos, em contrapartida aos que não eram pós-graduados, 

com 3,33 pontos. Por último, os residentes na capital manifestaram-se mais inclinados à 

concordar (2,45) do que os moradores do interior, que se apresentaram mais inclinados a 

discordar, com 3,36 pontos.   

Na asserção 1 sustentou-se que “O Programa Telessaúde fornece aos 

trabalhadores de saúde da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde o serviço de 

Telediagnóstico” com quatro pontos para a concordância plena e, os atores envolvidos 

mostraram-se inclinados a concordar, com 3,44 pontos. Os homens foram mais críticos que as 

mulheres (3,19 e 3,56). Na análise por categoria, os médicos mostram-se mais críticos com 

3,00 pontos, seguidos pelos profissionais da odontologia, com 3,43, e enfermagem 3,58 

pontos. Podemos considerar a hipótese de que a fragilidade dos serviços de Telediagnóstico 

possa ter contribuído para uma postura mais crítica por parte dos médicos. 

Quando consideramos o tempo de formação, os profissionais com menos tempo são 

mais críticos (3,21) do que os com mais tempo de profissão (3,76), da mesma forma que os 

profissionais residentes na capital são mais críticos (2,73) que os que moram no interior 

(3,64). Talvez possamos inferir que os profissionais que estão mais distantes dos polos 

tecnológicos (interior) e os que exercem a profissão há mais tempo, conseguem valorizar a 

contribuição que o Programa traz na assistência à saúde, especialmente na Atenção Básica, 

quando comparados aos que residem na capital e os que estão iniciando suas carreiras. As 

mesmas médias foram encontradas no eixo “pós-graduação”; os profissionais com pós-

graduação postaram-se mais críticos (3,21) e os profissionais sem pós-graduação, mais 

favoráveis (3,76). Esse comportamento evidencia a importância que este tipo de Programa 

traz para a qualificação em saúde. O acesso a uma formação mais ampla, com ferramentas 

tecnológicas, é muito bem recebido, na medida em que, de fato, faz uma enorme diferença na 

atenção à saúde. Os profissionais que não tiveram acesso a nenhuma formação para além da 

graduação reconhecem esse fato claramente. 

Na asserção 9 defendeu-se que “O Programa Telessaúde permite que qualquer 

ação demandada pelos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde seja elaborada 
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e respondida por teleconsultores de qualquer Núcleo Técnico-Científico ou Ponto de 

Telessaúde” com 4 pontos para a concordância plena e os respondentes mostram-se 

inclinados a concordar com 3,56 pontos. 

 

Gráfico 9 - Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 4 - Programa Telessaúde Brasil Redes como 
Contribuidor na Adequada democratização das Relações de Trabalho dos Profissionais de Saúde da 
Atenção Básica do SUS, Tocantins, julho 2013, Brasil.  

 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

Este resultado evidencia a boa operacionalização do Programa. Nesta assertiva, as 

mulheres mostram-se mais críticas do que os homens (3,50 e 3,69). Na análise profissional, 

não se evidenciou uma diferença relevante bem como em relação à presença de pós-

graduação. Quanto ao tempo de formado, os menos experientes foram mais críticos (3,43 e 

3,66), bem como os residentes no interior (3,54 e 3,64). Repensar o papel das Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação no fortalecimento das Redes de Atenção deve ser 

um dos eixos condutores do Programa, com um olhar ampliado nas áreas de maior 

vulnerabilidade. 

Na mesma linha de raciocínio, a asserção 21 dizia que “A utilização dos recursos 

do Telessaúde tem acesso amplo, podendo ser realizada de qualquer local conectado à 

internet”,  com quatro pontos para a concordância plena, e os respondentes mostram-se 

inclinados a concordar com 3,56 pontos, reforçando a percepção encontrada na asserção 

anterior, com respostas por eixo de análise na mesma tendência. 
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Gráfico 10 - Perfil Geral Atitudinal por Sexo sobre a Dimensão 4 - Programa Telessaúde Brasil Redes 
como Contribuidor na Adequada democratização das Relações de Trabalho dos Profissionais de Saúde 
da Atenção Básica do SUS, Tocantins, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

Gráfico 11 - Perfil Geral Atitudinal por Categoria Profissional sobre a Dimensão 4 - Programa 
Telessaúde Brasil Redes como Contribuidor na Adequada democratização das Relações de Trabalho 
dos Profissionais de Saúde da Atenção Básica do SUS, Tocantins, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 
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Gráfico 12 - Perfil Geral Atitudinal por Tempo de Formado sobre a Dimensão 4 - Programa 
Telessaúde Brasil Redes como Contribuidor na Adequada democratização das Relações de Trabalho 
dos Profissionais de Saúde da Atenção Básica do SUS, Tocantins, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

Gráfico 13 - Perfil Geral Atitudinal entre Profissionais Com e Sem Pós-Graduação sobre a Dimensão 
4 - Programa Telessaúde Brasil Redes como Contribuidor na Adequada democratização das Relações 
de Trabalho dos Profissionais de Saúde da Atenção Básica do SUS, Tocantins, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 
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Gráfico 14 - Perfil Geral Atitudinal entre Profissionais Inseridos no Interior e na Capital sobre a 
Dimensão 4 - Programa Telessaúde Brasil Redes como Contribuidor na Adequada democratização das 
Relações de Trabalho dos Profissionais de Saúde da Atenção Básica do SUS, Tocantins, julho 2013, 
Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

Por último, temos a asserção 17 que dizia que “A Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde considera as necessidades de formação e desenvolvimento para o 

trabalho em saúde, respeitando as especificidades loco-regionais” com quatro pontos para 

a concordância plena, e os respondentes mostram-se inclinados a concordar com 3,58 pontos. 

Os homens, novamente, mostram-se mais críticos (3,31 e 3,71) do que as mulheres e, 

na análise por categoria profissional, a odontologia colocou-se mais crítica, seguida dos 

médicos e enfermeiros (3,29; 3,30 e 3,73), estes com uma percepção bem mais positiva. 

Podemos inferir que a proximidade com os aspectos relacionados à educação em saúde 

sempre se constituíram, historicamente, um terreno muito fértil para a enfermagem. A PNEP 

é, inclusive, uma área de forte atuação desta categoria, o que explica a percepção encontrada. 

No Gráfico 15 temos a Dimensão 1 (Dim 1) que trata do Programa Telessaúde Brasil 

Redes como Contribuidor no processo de formação dos profissionais de saúde na atenção 

básica do SUS, com pontuação geral de 3,52 e representada pelas asserções 4, 8, 12, 16, 23 e 

24. 

Na asserção 24 defendeu-se que “O Programa Telessaúde Brasil Redes contribui 

para a criação de mecanismos de alocação de profissionais de saúde em áreas/regiões 

com dificuldade de provimento”, com quatro pontos para a concordância plena, e os 

respondentes mostram-se inclinados a concordar, com 3,32 pontos. A fixação de profissionais 
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em áreas distantes tem sido reiteradamente discutida em nosso País, gerando por parte do 

Estado várias iniciativas. Este aspecto torna-se mais difícil na sua resolução especialmente no 

âmbito dos profissionais médicos. Portanto, entendemos que o Telessaúde deve ser avaliado 

como uma ferramenta de grande contribuição para este problema, conforme demonstra este 

estudo. 

 

Gráfico 15 - Perfil Geral Atitudinal sobre a Dimensão1- Programa Telessaúde Brasil Redes como 
Contribuidor no Processo de Formação dos Profissionais de Saúde na Atenção Básica do SUS, 
Tocantins, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

Gráfico 16 - Perfil Geral Atitudinal por Sexo sobre a Dimensão1- Programa Telessaúde Brasil Redes 
como Contribuidor no Processo de Formação dos Profissionais de Saúde na Atenção Básica do SUS, 
Tocantins, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 
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Os homens demonstraram maior crítica do que as mulheres (3,19 e 3,38) e na análise 

quanto à categoria profissional, e a percepção dos médicos foi mais favorável, com 3,40 

pontos, corroborando para o apontado na questão anterior. Odontólogos e enfermeiros 

mostram-se mais críticos (3,14 e 3,33). O tempo de formado não revelou influência na 

percepção dos respondentes bem como a realização de curso de pós-graduação. Os moradores 

do interior foram mais críticos do que os da capital (3,28 e 3,45). 

 

Gráfico 17 - Perfil Geral Atitudinal por Categoria Profissional sobre a Dimensão1- Programa 
Telessaúde Brasil Redes como Contribuidor no Processo de Formação dos Profissionais de Saúde na 
Atenção Básica do SUS, Tocantins, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

Gráfico 18 - Perfil Geral Atitudinal, por Tempo de Formado, sobre a Dimensão1- Programa 
Telessaúde Brasil Redes como Contribuidor no Processo de Formação dos Profissionais de Saúde na 
Atenção Básica do SUS, Tocantins, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 
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Gráfico 19 - Perfil Geral Atitudinal entre Profissionais Com e Sem Pós-Graduação sobre a 
Dimensão1- Programa Telessaúde Brasil Redes como Contribuidor no Processo de Formação dos 
Profissionais de Saúde na Atenção Básica do SUS, Tocantins, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

Gráfico 20 - Perfil Geral Atitudinal entre Profissionais Inseridos no Interior e na Capital sobre a 
Dimensão1- Programa Telessaúde Brasil Redes como Contribuidor no Processo de Formação dos 
Profissionais de Saúde na Atenção Básica do SUS no Tocantins, por localização, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

As asserções 16 e 23 tiveram 3,46 pontos e diziam respectivamente que “O 

Programa Telessaúde contribui para o processo de reorientação da formação 

profissional na graduação de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde e 

as Diretrizes Curriculares Nacionais” e que “O Programa Telessaúde contribui para a 
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melhoria da formação dos profissionais de nível médio da saúde, por meio da ETSUS 

(Escola Técnica do SUS)”, ambas com quatro pontos para a concordância plena, e os 

respondentes mostram-se inclinados a concordar com 3,46 pontos. É fundamental destacar 

este resultado, na medida em que tanto no nível médio como no superior, o processo de 

reorientação para o SUS é de grande centralidade para o fortalecimento e qualificação da 

Atenção Básica no País. 

Ao considerarmos o aspecto gênero, os homens mantiveram-se mais críticos em 

ambas as asserções. Já no âmbito da categoria profissional, a odontologia mostrou-se mais 

crítica nas duas asserções, seguida dos médicos e enfermeiros.  

Vale destacar que a inserção da odontologia no Sistema Único de Saúde é recente e 

isso, certamente, contribui para uma avaliação mais crítica do Programa em comparação aos 

médicos e, principalmente, aos enfermeiros. O eixo tempo de formação impactou de forma 

diferente os respondentes nas duas asserções. Na asserção 16, que tratava da reorientação no 

nível superior para o SUS, os mais experientes foram mais críticos e já, quando a questão 

tratava do nível médio (A23), estes foram mais favoráveis. Apesar de estarmos falando de um 

sistema de saúde ainda muito jovem, o SUS realmente tem mostrado um impacto de grande 

consistência na qualificação no Ensino Médio, o que nas Instituições de Ensino Superior se dá 

de forma mais morosa, dada as características destas instituições como autonomia curricular, 

entre outras. A estruturação dos Programas de Telessaúde nos Estados parece seguir a mesma 

lógica, com programas mais tradicionais em instituições conservadoras e mais integrados em 

instituições modernas, com estrutura curricular flexibilizada. 

O aspecto formação em nível de pós-graduação não impactou de forma consistente 

nenhuma das asserções e, os moradores da na capital, foram mais críticos (3,36 e 3,49) na 

avaliação da reorientação no Nível Superior do que os do interior. Já em relação ao Ensino 

Médio não houve diferença de percepção entre os profissionais da capital e do interior. 

Na asserção 8 afirmou-se que “O Programa Telessaúde leva em conta as 

necessidades regionais de ensino e serviço no País” com quatro pontos para a concordância 

plena e os respondentes mostraram-se inclinados a concordar com 3,58 pontos. O eixo 

“gênero” não interferiu na percepção dos respondentes e na análise da categoria profissional 

manteve-se a posição mais crítica da odontologia, seguida dos médicos e enfermeiros (3,29; 

3,60 e 3,64).  

No eixo tempo de formação, os respondentes menos experientes foram mais críticos 

(3,38) do que os com mais tempo de profissão (3,72), assim como os profissionais sem pós-
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graduação também se mostraram mais críticos (3,38 e 3,72). O aspecto moradia na capital ou 

interior não interferiu na percepção dos respondentes. 

A asserção 12 afirmava que “O Programa Telessaúde viabiliza maior integração 

entre as instituições de ensino, os serviços de saúde e a comunidade” com quatro pontos 

para a concordância plena, e os respondentes mostram-se inclinados a concordar com 3,60 

pontos. Este aspecto constitui um dos objetivos do Programa e é percebido de forma exitosa, 

o que deve ser potencializado no SUS. Esta integração para um País continental, como o 

nosso, é absolutamente relevante e deve se institucionalizar de maneira cada vez mais sólida. 

Nesta asserção, as mulheres foram mais críticas (3,53 e 3,75) e, na análise 

profissional, os enfermeiros demonstraram maior insatisfação do que médicos e odontólogos 

(3,55; 3,70 e 3,71). Quanto aos eixos “tempo de formação”, “presença de pós-graduação” e 

“residência”, os menos experientes, sem pós-graduação e moradores do interior foram os mais 

críticos. 

Por último, na asserção 4, defendeu-se que “O Programa Telessaúde permite o 

acesso à qualificação dos trabalhadores da Atenção Básica” com quatro pontos para a 

concordância plena, e os respondentes mostram-se inclinados a concordar com 3,72 pontos.  

Novamente, reiteramos a assertividade do Telessaúde como ferramenta efetiva na 

qualificação profissional. 

As mulheres foram mais críticas (3,65 e 3,88) e, no eixo categoria profissional, os 

médicos são mais favoráveis, seguidos dos enfermeiros e odontólogos (3,80; 3,73 e 3,57). 

Quanto ao tempo de formação, os com menos tempo de experiência e com pós-graduação 

foram mais críticos (3,62 e 3,66) e o fator moradia no interior ou na capital foi indiferente na 

percepção dos envolvidos. Podemos inferir que, no Estado do Tocantins, os profissionais com 

maior tempo de formação demonstram mais clareza da contribuição que o Telessaúde traz 

especificamente para a Atenção Básica, bem como os que não tiveram acesso a um programa 

de pós-graduação. 

Passaremos a análise da dimensão melhor pontuada, a Dimensão 3 (Dim 3), que trata 

do Programa Telessaúde Brasil Redes como Contribuidor na Qualificação dos Profissionais 

de Saúde da Atenção Básica do SUS com 3,67 pontos. 

Esta dimensão foi composta das asserções 2, 6, 14, e 18. Na asserção 2 afirmou-se 

que “O Programa Telessaúde promove a implantação dos processos que utilizam a 

educação permanente nos locais de trabalho” com quatro pontos para a concordância plena 

e os respondentes mostram-se inclinados a concordar com 3,60 pontos. 
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Entendemos relevante ressaltar a complementaridade da PNEP e o Telessaúde e a 

importância da gestão desta política e deste programa como estruturas fortalecedoras na 

qualificação da Atenção Básica. Os respondentes desta pesquisa evidenciam isso na boa 

pontuação que atribuíram a esta asserção, conforme podemos observar no Gráfico 21. 

 

Gráfico 21 - Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 3 - Programa Telessaúde Brasil Redes como 
Contribuidor na Qualificação dos Profissionais de Saúde da Atenção Básica do SUS, Tocantins, julho 
2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

Gráfico 22 - Perfil Geral Atitudinal por Sexo sobre a Dimensão 3 - Programa Telessaúde Brasil Redes 
como Contribuidor na Qualificação dos Profissionais de Saúde da Atenção Básica do SUS, Tocantins, 
julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 
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No Gráfico 22 podemos notar que a questão do gênero teve pouco impacto nesta 

asserção; no Gráfico 23 percebemos a manutenção do perfil mais crítico da odontologia 

seguido da medicina e enfermagem. 

 

Gráfico 23 - Perfil Geral Atitudinal por Categoria Profissional sobre a Dimensão 3 - Programa 
Telessaúde Brasil Redes como Contribuidor na Qualificação dos Profissionais de Saúde da Atenção 
Básica do SUS, Tocantins, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

Gráfico 24 - Perfil Geral Atitudinal por Tempo de Formado sobre a Dimensão 3 - Programa 
Telessaúde Brasil Redes como Contribuidor na Qualificação dos Profissionais de Saúde da Atenção 
Básica do SUS, Tocantins, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 
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No Gráfico 24 notamos que os profissionais menos experientes foram mais críticos e 

que o fato de ter pós-graduação impactou pouco a percepção nesta asserção.  

 

Gráfico 25 - Perfil Geral Atitudinal entre Profissionais Com e Sem Pós-Graduação sobre a Dimensão 
3 - Programa Telessaúde Brasil Redes como Contribuidor na Qualificação dos Profissionais de Saúde 
da Atenção Básica do SUS, Tocantins, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

Gráfico 26 - Perfil Geral Atitudinal entre Profissionais Inseridos no Interior e na Capital sobre a 
Dimensão 3 - Programa Telessaúde Brasil Redes como Contribuidor na Qualificação dos Profissionais 
de Saúde da Atenção Básica do SUS, Tocantins, julho 2013, Brasil. 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 
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Por último, o Gráfico 26 nos mostra que os profissionais que residem na capital 

foram mais críticos do que os do interior. 

Na asserção 6 foi dito que “O Programa Telessaúde permite que o profissional de 

saúde atue de forma resolutiva, escutando, avaliando e se comprometendo na busca do 

cuidado integral em saúde”, com quatro pontos para a concordância plena, e os 

respondentes mostram-se inclinados a concordar com 3,62 pontos.  

O cuidado integral em saúde compõe um dos objetivos do SUS e está presente na 

PNEP e em todos os programas de reorientação profissional existentes no País. Assim, a 

percepção obtida nesta pesquisa é de suma importância como contribuição para a avaliação do 

Telessaúde. Podemos perceber que os homens foram mais críticos que as mulheres (Gráfico 

22) e que os enfermeiros avaliam melhor a contribuição do Programa, seguidos pelos médicos 

e odontólogos. Historicamente, a discussão sobre o cuidado em saúde é uma das marcas da 

enfermagem e a percepção encontrada corrobora este entendimento (Gráfico 23). 

O eixo tempo de formação mostra uma discreta tendência mais crítica entre os 

profissionais menos experientes (Gráfico 24) e com pós-graduação (Gráfico 25) e os 

moradores na capital (Gráfico 26). 

Na asserção 18 defendeu-se que “O Programa Telessaúde fornece aos 

trabalhadores de saúde o serviço de Segunda Opinião Formativa”  com 4 pontos para a 

concordância plena e os respondentes mostram-se inclinados a concordar com 3,70 pontos.  

O acesso a uma segunda opinião formativa é, indiscutivelmente, um enorme ganho 

para a AB em regiões distantes como as regiões Norte e Nordeste, em nosso País. Como um 

dos objetivos do Telessaúde, a disponibilização desta oportunidade, evidencia um grande 

êxito que deve ser objeto de sustentabilidade dentro do Programa.  

Na análise de gênero para esta asserção, notamos que não existiu uma tendência 

significativa bem como quanto ao tempo de formação e local de residência (Gráficos 22 e 24 

e 26). Os profissionais com pós-graduação mostraram-se mais críticos (Gráfico 25). 

Por último, a asserção a asserção 14 defendia que “O Programa Telessaúde Brasil 

Redes deve fornecer aos trabalhadores de saúde da Atenção Básica do Sistema Único de 

Saúde o serviço de teleconsultoria, seja em tempo real ou através de mensagens 

eletrônicas” com quatro pontos para a concordância plena e os respondentes mostram-se 

inclinados a concordar com 3,74 pontos. 

Observamos que os eixos de análise gênero, tempo de formação e residência 

evidenciaram uma tendência (Gráficos 22,24 e 26). Na análise por categoria profissional, os 
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médicos e enfermeiros avaliaram de maneira muito positiva, seguidos pelos odontólogos 

(Gráfico 23). 

Já quando o critério foi pós-graduação, os que não tinham responderam de forma 

evidentemente afirmativa sobre a contribuição do Programa com 3,95 pontos em 

contraposição aos com pós-graduação com 3,59 pontos (Gráfico 25). 
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6 CONCLUSÕES 
 

"Você não pode resolver um problema com a mesma 

atitude mental que o criou" (Albert Einstein) 

 

Ao analisarmos os resultados apresentados, podemos afirmar que o Programa 

Telessaúde atende aos objetivos de qualificação e formação dos profissionais da Atenção 

Básica de maneira muito satisfatória. Em menor medida, mas, ainda dentro de uma zona de 

conforto percebida pelos respondentes desta pesquisa, também contribui para a 

democratização das relações de trabalho e alocação de médicos, enfermeiros e odontólogos.  

A importância do vetor pedagógico da ferramenta pode ser claramente observada 

nesta pesquisa, o que nos remete à necessidade considerar que um Projeto Político-

Pedagógico desenvolvido pelo Comitê Gestor Estadual de Telessaúde possa ser de grande 

valia. A estruturação de processos de Gestão do Conhecimento em Telessaúde é um eixo 

nodal no processo, pois permite que o conhecimento adquirido não fique restrito a 

determinadas pessoas ou grupo de pessoas.  

A responsabilidade na formulação de políticas públicas orientadoras da gestão, 

formação, qualificação dos trabalhadores e da regulação profissional na área da saúde no País, 

encontra na Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) seu 

representante desde 2003. O Programa Telessaúde, concebido na SGETS, faz parte desta 

corrente. Com a recente aproximação da Diretoria de Atenção Básica do Ministério da Saúde 

na gestão da ferramenta, muitos desafios relacionados ao processo de trabalho nas Unidades 

Básicas de Saúde podem agora ser melhor entendidos e superados.  

No campo da qualificação profissional, dimensão melhor avaliada, o entendimento 

que o serviço de teleconsultoria para os trabalhadores da Atenção Básica deve ser em tempo 

real ou através de mensagens eletrônicas, pois está muito presente entre todas as categorias 

profissionais, especialmente entre aqueles formados há mais de cinco anos e os que não detêm 

uma pós-graduação.  

O acesso a uma segunda opinião formativa, disponibilizada no Telessaúde, é 

percebido por todos os respondentes como um aspecto exitoso do Programa e um enorme 

ganho para a Atenção Básica em regiões distantes do País, como a região Norte, local desta 

pesquisa. A possibilidade, no Tocantins, de uma única demanda de teleconsultoria poder ser 

vista por vários profissionais de saúde simultaneamente, com fluxo bidirecional que retorna e 

é finalizado sempre pelo médico regulador, tem potencial formativo bastante atraente. 
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Convém sugerir a possibilidade de considerar que a verdadeira “Segunda Opinião Formativa” 

possa ser aquela multidisciplinar e bidirecional. 

Os respondentes identificam no Telessaúde uma contribuição para a atuação no 

cuidado integral com o desenvolvimento de competências como resolutividade e capacidade 

avaliativa. 

O fomento à implantação da Política Nacional de Educação Permanente – PNEP é 

atribuído ao Programa como uma de suas contribuições. No Tocantins, o uso de processos que 

permitem maior inclusão, como a webconferência, parece ter gerado um considerável avanço 

das ações tele-educativas no interior e áreas mais remotas. Uma das premissas do Núcleo 

Técnico-Científico do Telessaúde Tocantins Redes é pretender funcionar como um ponto de 

interseção das ações verticalizadas derivadas da Telemedicina com as ações horizontalizadas 

propostas pelo Telessaúde. 

No campo da formação profissional, a pesquisa evidencia que os trabalhadores da 

Atenção Básica atribuem o acesso a uma qualificação por meio do Telessaúde, bem como 

uma maior integração entre as instituições de ensino, os serviços de saúde e a comunidade. A 

utilização do Telessaúde Tocantins Redes pelos acadêmicos dos cursos de saúde da 

Universidade Federal do Tocantins pretende inserir um novo olhar na Educação Formal. Estes 

alunos têm à disposição uma Disciplina Optativa estruturada em Redes de Atenção, sem pré-

requisitos, que possui vagas destinadas também a alunos da Comunicação Social e Jornalismo 

e Ciências da Computação. Ao atuarem como interlocutores (discentes) com diversos 

municípios podem ampliar os horizontes formativos, inclusive no campo da gestão. 

Ao potencializar as ações no sentido de reconhecer as necessidades regionais de 

ensino e serviço no País, demonstra sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais. Como 

exemplo, a oferta da mesma plataforma de teleconsultoria a todos os graduandos em saúde da 

Universidade Federal do Tocantins, incluindo aqueles do Internato Rural, que recebem 

atendimento customizado, pode permitir um olhar ampliado fora dos limites da Universidade 

e das instituições de saúde da capital tocantinense. Não parece razoável acreditar que o aluno 

incorpore a ferramenta apenas após concluir a graduação. Além dos alunos dos cursos da 

Saúde da Universidade Federal do Tocantins, os graduandos em medicina que têm o Grupo 

Hospitalar Conceição, de Porto Alegre, como campo de prática também utilizam a plataforma 

de Teleconsultoria do Telessaúde Tocantins Redes, resultado de parceria cooperativa inédita. 

No Estado, programas como PRÓ-SAÚDE, PET-Saúde, PROVAB, PMAQ-AB, 

Telessaúde Tocantins Redes e Internato Rural estão articulados no mesmo espaço físico, com 

ações sinérgicas. A recente aprovação de um grupo PET-Telessaúde na Atenção à Saúde dos 
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Povos Indígenas (PET-Redes) é um forte exemplo de sinergia. Um currículo mais moderno e 

flexibilizado dos cursos da saúde da Universidade Federal do Tocantins, em uma Instituição 

de Ensino Superior sem hospital universitário, com internato rural e cotas raciais de acesso ao 

ensino superior, aliado a uma estrutura de colegiado sem departamentos, pretende funcionar 

como combustível para um novo paradigma que considera a crescente complexidade das 

relações sociais. 

Outro aspecto considerado positivo é a contribuição para a qualificação da formação 

de nível médio em saúde. Neste prisma, a Escola Tocantinense do SUS (ETSUS), é parceira 

fundamental nas atividades tele-educativas, contribuindo, em âmbito estadual, pela maior 

parcela das atividades tele-educativas. Um olhar diferenciado integrando os profissionais de 

saúde do nível médio com os do nível superior , já no processo de formação, pretende superar 

vários desafios que podem ser encontrados na Educação Permanente. 

No campo da Democratização das Relações de trabalho, o Telessaúde procura 

contribuir com os trabalhadores em saúde e os gestores, tendo como perspectiva as soluções 

dos conflitos advindos das relações de trabalho. Neste cenário, a solidariedade dos 

mecanismos e estruturas sociais configura-se como uma das diretrizes que orienta o processo. 

As demandas encaminhadas através da plataforma de teleconsultoria pelos profissionais de 

saúde e gestores do SUS podem ser respondidas por teleconsultores alocados em qualquer 

ponto do sistema. 

Evidencia-se a assertividade do Programa quanto ao fomento e aperfeiçoamento de 

mecanismos de negociação entre gestores e trabalhadores de saúde em âmbitos local e 

regional bem como em relação da busca contínua por uma gestão eficiente e qualificada, de 

forma a proporcionar a democratização e a transparência do SUS.  

Contudo, é importante ressaltar que os atores envolvidos nesta pesquisa consideram 

que a sustentabilidade técnico-financeira do programa não está adequadamente garantida 

pelas três esferas governamentais (União, Estado e municípios), o que se constitui em aspecto 

de grande relevância para o Telessaúde. 

No campo da alocação dos profissionais de saúde na Atenção Básica, os 

respondentes entendem que o Programa Telessaúde não consolida a cooperação internacional 

para a área de gestão do trabalho e educação na saúde, aspecto que deve merecer a atenção do 

Ministério da Saúde, dada a sua importância para a consolidação e ampliação do referido 

programa. Recentes ações do Ministério da Saúde (Programa Mais Médicos para o Brasil) 

relacionadas à inserção de médicos em áreas de vulnerabilidade inclui a participação da 

comunidade internacional e, têm o Telessaúde como apoio estratégico. 
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Os respondentes entendem que o Telessaúde corrobora a construção de sujeitos na 

produção de saúde, por meio da construção e manutenção de um sistema nacional de 

informação e gestão do conhecimento integrado nas áreas de Educação e Trabalho na Saúde, 

fortalecendo-o à luz de um sistema nacional de informação e gestão do conhecimento.  

O Programa Telessaúde Brasil teve sua nomenclatura alterada no final de 2010 para 

Telessaúde Brasil Redes, com ênfase nas Redes de Atenção em Saúde (RAS), paralelamente à 

consolidação da Web 3.0 ou Web semântica. Da mesma forma que a Web Semântica, que 

classifica as informações disponíveis na internet, direcionando ao usuário uma informação 

mais personalizada em tempo real (“fornecer o que você precisa na hora que você deseja”), a 

estruturação do Telessaúde em Redes de Atenção torna mais lógica as ações educativas e 

assistenciais da ferramenta, ofertando assim determinada ação para um grupo que tem maior 

interesse e necessidade daquela ação naquele momento. O modelo “em massa” das ações 

educativas mediadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação, baseadas em modelos 

tradicionais e Web 2.0 (internet cooperativa), tem alto índice de desistência, justamente por 

não oferecer o conteúdo desejado no momento oportuno.  

Um paralelo pode ser estabelecido ao se considerar que instituições tradicionais 

tendem a consolidar um Telessaúde mais tradicional, e vice-versa. Não se trata de um 

Programa que deve ser concebido prioritariamente no serviço ou nas universidades, mas, em 

conjunto, inseridos em um panorama mais moderno e flexibilizado. Entender como resultado 

expressivo unicamente as experiências de Estados inseridos no Projeto Piloto do Telessaúde, 

grande parte matriciados por IES com currículos tradicionais, tem o risco de acarretar uma 

interpretação equivocada, ou seja, a do Telessaúde como Telemedicina. 

Com a progressiva diminuição de custos, tamanho dos computadores e melhoria das 

tecnologias de ligação, com ou sem fios, a computadores de maior capacidade, a interação 

homem-computador está cada dia mais invisível, integrando a informática com as ações e 

comportamentos naturais das pessoas. Não invisível como se não pudesse ser vista, mas sim 

de uma forma que as pessoas nem percebam que estão dando comandos a um computador, 

como se tivessem conversando com alguém ou operando uma “extensão” de seus corpos e 

mentes. Com sistemas mais otimizados e inteligentes, os computadores, desta forma, podem 

permanecer conectados ou procurando conexão a todo momento, tornando-se assim 

onipresentes. O conceito antigo de um computador para várias pessoas (“mainframe”) foi, 

com o tempo, sendo substituído pelo modelo de um computador por pessoa (“personal 

computer”) e, agora, caminha a passos largos no sentido da computação ubíqua (uma pessoa, 

vários computadores). 
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Do conceito acima citado cunhou-se a definição de Computação Pervasiva (ou 

ubíqua). De maneira paralela, o Ensino em Ciências da Saúde precisa evoluir de uma situação 

fragmentada que tange o Ensino Formal, Educação Permanente e Educação na Comunidade 

para um novo modelo, um tipo de “Educação Pervasiva”. O uso de propostas mais 

individualizadas e flexíveis na Educação, com metodologias simultâneas e onipresentes (uma 

pessoa, várias “Educações”) é alternativa frente a um modelo educativo compartimentado, 

ofertado na forma de blocos ou pacotes, em larga escala, para atender determinado grupo de 

sujeitos, que são tratados de maneira homogênea. É neste horizonte que se pretende traçar a 

história do Telessaúde no Tocantins. Criar e configurar ferramentas cada vez mais 

semelhantes às novas tendências, com portais mais simples, com ênfase principal em “ouvir” 

o usuário, ofertando experiência individualizada nas buscas centradas em metadados, com o 

cuidado de minimizar o viés privado nos algoritmos de busca e oferta de resultados. 

Como diversos problemas da Saúde Pública no País tiveram origem no binômio 

público-privado, é fundamental não replicar o mesmo cenário no uso das Novas Tecnologias 

de Informação e Comunicação. Não se trata de um processo de informatização do Sistema 

Único de Saúde. Telessaúde não é sinônimo de tecnologia, mas sim da correta aplicação da 

tecnologia. E mais, é a Computação Pervasiva a serviço da Educação Pervasiva. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE CIDO (TCLE) 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO ELETRÔNICO DE COLETA DE DA DOS 
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APÊNDICE C – LIKERT REFERÊNCIA 
 

1. O Programa Telessaúde fornece aos trabalhadores de saúde da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde o 

serviço de Telediagnóstico. 

(4) Concordo Plenamente (3) Inclinado a Concordar (2) Inclinado a Discordar (1) Discordo Plenamente 

 

2. O Programa Telessaúde promove a implantação dos processos que utilizem a educação permanente nos 

locais de trabalho. 

(4) Concordo Plenamente (3) Inclinado a Concordar (2) Inclinado a Discordar (1) Discordo Plenamente 

 

3. O Programa Telessaúde fomenta o aperfeiçoamento de mecanismos de negociação entre gestores e 

trabalhadores de saúde em âmbitos local e regional.  

(4) Concordo Plenamente (3) Inclinado a Concordar (2) Inclinado a Discordar (1) Discordo Plenamente 

 

4. O Programa Telessaúde permite o acesso à qualificação dos trabalhadores da Atenção Básica.  

(4) Concordo Plenamente (3) Inclinado a Concordar (2) Inclinado a Discordar (1) Discordo Plenamente 

 

5. O Programa Telessaúde não fornece aos trabalhadores de saúde da Atenção Básica o serviço de Tele-

educação por meio da utilização das tecnologias de informação e comunicação. 

(1) Concordo Plenamente (2) Inclinado a Concordar (3) Inclinado a Discordar (4) Discordo Plenamente 

 

6. O Programa Telessaúde permite que o profissional de saúde atue de forma resolutiva, escutando, avaliando 

e se comprometendo na busca do cuidado integral em saúde. 

(4) Concordo Plenamente (3) Inclinado a Concordar (2) Inclinado a Discordar (1) Discordo Plenamente 

 

7. O Programa Telessaúde contribui para a construção e manutenção de um sistema nacional de informação e 

gestão do conhecimento integrado nas áreas de Educação e Trabalho na Saúde.  

(4) Concordo Plenamente (3) Inclinado a Concordar (2) Inclinado a Discordar (1) Discordo Plenamente 

 

8. O Programa Telessaúde leva em conta as necessidades regionais de ensino e serviço no país.  

(4) Concordo Plenamente (3) Inclinado a Concordar (2) Inclinado a Discordar (1) Discordo Plenamente 

 

9. O Programa Telessaúde permite que qualquer ação demandada pelos profissionais de saúde do Sistema 

Único de Saúde seja elaborada e respondida por teleconsultores de qualquer Núcleo Técnico-Científico ou 

Ponto de Telessaúde. 

(4) Concordo Plenamente (3) Inclinado a Concordar (2) Inclinado a Discordar (1) Discordo Plenamente 
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10. O Programa Telessaúde Brasil Redes não contribui para que a resolutividade na Rede de Atenção seja 

assegurada.  

(1) Concordo Plenamente (2) Inclinado a Concordar (3) Inclinado a Discordar (4) Discordo Plenamente 

 

11. O Programa Telessaúde estimula o fortalecimento das estruturas institucionais da gestão da educação e do 

trabalho na saúde.  

(4) Concordo Plenamente (3) Inclinado a Concordar (2) Inclinado a Discordar (1) Discordo Plenamente 

 

12. O Programa Telessaúde viabiliza maior integração entre as instituições de ensino, os serviços de saúde e a 

comunidade.  

(4) Concordo Plenamente (3) Inclinado a Concordar (2) Inclinado a Discordar (1) Discordo Plenamente 

 

13. A sustentabilidade técnico-financeira do programa Telessaúde está adequadamente garantida pelas três 

esferas governamentais (união, estado e municípios).  

(1) Concordo Plenamente (2) Inclinado a Concordar (3) Inclinado a Discordar (4) Discordo Plenamente 

 

14. O Programa Telessaúde Brasil Redes deve fornecer aos trabalhadores de saúde da Atenção Básica do 

Sistema Único de Saúde o serviço de teleconsultoria, seja em tempo real ou através de mensagens eletrônicas.  

(4) Concordo Plenamente (3) Inclinado a Concordar (2) Inclinado a Discordar (1) Discordo Plenamente 

 

 15. O Programa Telessaúde não consolida a cooperação internacional para a área de gestão do trabalho e 

educação na saúde. 

(1) Concordo Plenamente (2) Inclinado a Concordar (3) Inclinado a Discordar (4) Discordo Plenamente 

 

16. O Programa Telessaúde contribui para o processo de reorientação da formação profissional na graduação 

de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde e as Diretrizes Curriculares Nacionais.  

(4) Concordo Plenamente (3) Inclinado a Concordar (2) Inclinado a Discordar (1) Discordo Plenamente 

 

17. A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde considera as necessidades de formação e 

desenvolvimento para o trabalho em saúde, respeitando as especificidades loco-regionais. 

(4) Concordo Plenamente (3) Inclinado a Concordar (2) Inclinado a Discordar (1) Discordo Plenamente 

 

18. O Programa Telessaúde fornece aos trabalhadores de saúde o serviço de Segunda Opinião Formativa. 

(4) Concordo Plenamente (3) Inclinado a Concordar (2) Inclinado a Discordar (1) Discordo Plenamente 

 

19. O Programa Telessaúde permite a busca contínua por uma gestão eficiente e qualificada, de forma a 

proporcionar a democratização e a Transparência do Sistema Único de Saúde. 

(4) Concordo Plenamente (3) Inclinado a Concordar (2) Inclinado a Discordar (1) Discordo Plenamente 
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20. O Programa Telessaúde Brasil não contribui para a superação das desigualdades regionais. 

(1) Concordo Plenamente (2) Inclinado a Concordar (3) Inclinado a Discordar (4) Discordo Plenamente 

 

21. A utilização dos recursos do Telessaúde tem acesso amplo, podendo ser realizada de qualquer local 

conectado à internet. 

(4) Concordo Plenamente (3) Inclinado a Concordar (2) Inclinado a Discordar (1) Discordo Plenamente 

 

22. O Programa Telessaúde visualiza o trabalho na saúde como uma construção de sujeitos na produção de 

saúde. 

(4) Concordo Plenamente (3) Inclinado a Concordar (2) Inclinado a Discordar (1) Discordo Plenamente 

 

23. O Programa Telessaúde contribui para a melhoria da formação dos profissionais de nível médio da saúde, 

por meio da ETSUS (Escola Técnica do SUS). 

(4) Concordo Plenamente (3) Inclinado a Concordar (2) Inclinado a Discordar (1) Discordo Plenamente 

 

24. O Programa Telessaúde Brasil Redes contribui para a criação de mecanismos de alocação de profissionais 

de saúde em áreas/regiões com dificuldade de provimento. 

(4) Concordo Plenamente (3) Inclinado a Concordar (2) Inclinado a Discordar (1) Discordo Plenamente 
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ANEXO A – PARECER INSTITUCIONAL 
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ANEXO B – PARECER COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
 

 

PROJETO DE PESQUISA 

_____________________________________________________________________________ 

Título: O PROGRAMA TELESSAÚDE BRASIL REDES NA PRÁTICA DOS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ESTADO DO 
Área Temática: 
Área 9. A critério do CEP. 
Versão: 2 
CAAE:03917612.0.0000.5505 
Pesquisador: Itamar Magalhães Gonçalves 
Instituição: Universidade Federal de São Paulo  - 

UNIFESP/EPM 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

_____________________________________________________________________________ 

Número do Parecer:110.439 

Data da Relatoria:28/09/2012 

Apresentação do Projeto: 

Conforme parecer CEP. 87112 datado de 31/8/2012 

Objetivo da Pesquisa: 

Conforme parecer CEP. 87112 datado de 31/8/2012 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Conforme parecer CEP. 87112 datado de 31/8/2012 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Conforme parecer CEP. 87112 datado de 31/8/2012 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Conforme parecer CEP. 87112 datado de 31/8/2012 

Recomendações: 

não se aplica 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

pendencias atendidas 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 
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Não 

 

Considerações Finais a critério do CEP:  

Parecer do relator acatado pelo colegiado 

 

 

SAO PAULO, 28 de Setembro de 2012 

 

__________________________________ 

Assinado por: 

José Osmar Medina Pestana 

(Coordenador) 

 


