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RESUMO 

 

No percurso de construção do Sistema Único de Saúde (SUS) a política de saúde e o 

processo de organização do Sistema foram explicitados em um conjunto de leis e normas 

descritas na Constituição Federal. Para tanto, o Ministério da Saúde (MS) tem desenvolvido 

nos últimos anos várias políticas e processos formativos profissionais para a qualificação dos 

trabalhadores da área da saúde. Entre elas está a Política de Educação Permanente em Saúde, 

que visa contribuir para transformar e qualificar a atenção à saúde, à organização das ações e 

dos serviços, aos processos formativos, às práticas de saúde e às práticas pedagógicas. O 

desenvolvimento de diversos programas para a estruturação, para o fortalecimento do 

processo de formação e de desenvolvimento de recursos humanos na área da saúde propõe 

que os profissionais incorporem o ensino ao cotidiano dos serviços, tendo como referência os 

princípios e as diretrizes do SUS. O objetivo geral deste estudo trata da análise do processo de 

formação de profissionais de saúde desenvolvido nas Residências Uniprofissional em 

Enfermagem Obstétrica (REO), Multiprofissional em Neonatologia (RMN), Médica em 

Ginecologia e Obstetrícia (RMGO) e Médica em Neonatologia (RMN) do Hospital Sofia 

Feldman (HSF), à luz da integralidade, multiprofissionalidade e interprofissionalidade. 

Defende-se a integralidade como princípio do direito à saúde. Esse é um dos pressupostos 

doutrinários da política do Estado brasileiro para a saúde, a qual se destina a conjugar as ações 

direcionadas à materialização da saúde como direito e como serviço. Já a 

interprofissionalidade se constitui por processos pelos quais vários profissionais da saúde 

trabalham “com e para” (integração) e “não somente juntos” na construção de cuidados 

sustentáveis de saúde. Trata-se de um estudo quali-quantitativo, descritivo, exploratório, com 

o uso de grupo focal, entrevistas semi-estruturadas e aplicação de instrumento atitudinal do 

tipo Likert. Os dados evidenciaram a assertividade dos programas quanto à integralidade do 

cuidado em uma formação voltada para o SUS. Apresentam ainda o reconhecimento de um 

trabalho multiprofissional que caminha para uma educação interprofissional. Como desafios, 

o estudo evidenciou a falta de planejamento institucional junto aos Programas, a qualificação 

pedagógica inadequada para os docentes e preceptores, e a crônica insuficiência orçamentária 

que, à luz da percepção dos atores envolvidos, pode comprometer seriamente a 

sustentabilidade dos processos formativos. 

Palavras-chave: Equipe multiprofissional, Integralidade em Saúde, Educação 

Interprofissional, Residência e Internato. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the construction process of the Unified Health System (UHS), the health policy and 

the System organizing process were disposed out in a set of laws and norms described in the 

Federal Constitution. For that reason, the Brazilian Ministry of Health has developed in past 

few years a several professional training policies and processes for the qualification of health 

workers. Among them, the Permanent Education Policy in Health, which aims to contribute, 

to transform and to qualify health care, the organization of actions and services, training 

processes, health practices and pedagogical practices. The development of several programs 

for structuring and strengthening the process of training and improvement of human resources 

in the health area proposes that professionals incorporate studies into the daily services, based 

on the principles and guidelines of UHS. The overall goal of this study is the analysis of the 

human resources training process developed in the Uniprofessional Residencies in Obstetric 

Nursing, Multiprofessional in Neonatology, Medical in Gynecology and Obstetrics and 

Medical in Neonatology of Hospital Sofia Feldman (HSF), in the light of integrality, 

multiprofessionality and interprofessionality. Integrity is defended as a principle of the right 

to health, being one of the fundamental presuppositions of the Brazilian State's health policy, 

which is intended to combine actions aimed at the realization of health as a right and as a 

service. The interprofessionality is constituted by processes where several health professionals 

work "with and for" (integration) and "not only together" in the construction of sustainable 

health care. This is a qualitative, descriptive, exploratory study with the use of a focal group, 

semi-structured interviews and the application of a Likert-type attitudinal instrument. The 

data showed the assertiveness of the programs regarding the totality of care in a formation 

focused on the SUS. They also present the recognition of a multiprofessional work that moves 

towards an interprofessional education. As challenges, the study evidenced the lack of 

institutional planning on the Programs, inadequate pedagogical qualification for teachers and 

preceptors and chronic budget insufficiency that, in the light of the perception of the actors 

involved, can seriously compromise the sustainability of the formative processes. 

Key words: Multiprofessional Team, Integrality in Health, Education Interprofessionality, 

Residenc and Internship. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

1.1 A origem da Pesquisa 

 

O cotidiano da minha prática como trabalhadora da saúde sempre foi dentro do universo 

do Sistema Único de Saúde, no acompanhamento e desenvolvimento de ações, na atenção e 

na gestão. Minha formação em Nutrição, em 1997, na Universidade Federal de Ouro Preto, 

completa 22 anos, e me inseri inicialmente no Hospital Sofia Feldman (HSF), local que 

possuía e ainda mantém a integralidade como pilar de suas ações.  

Dentro deste universo, a construção da consciência de saúde como direito foi uma 

tônica muito forte que incorporei em minha trajetória profissional. 

Assim, nessa perspectiva, complementando minha formação ingressei numa pós-

graduação na área da Gestão em Saúde, área que atuo em colegiado diretor hospitalar e 

também como docente nos programas de residência dessa instituição. 

A aproximação ao Programa de Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde 

possibilitou um novo olhar na forma de construção de conhecimentos sobre o binômio 

educação e saúde. Assim, a perspectiva de conhecer e entender os processos de ensino-

aprendizagem, trazendo para minha prática a inserção de que os profissionais sejam formados 

para atuarem de forma ética, critica, reflexiva e criativa nos seus respectivos ambientes de 

atuação, me mobilizou a buscar novos conhecimentos e a provocar reflexões e mudanças no 

sentido de otimizar e transformar a minha atuação profissional. 

A construção do objeto surgiu de minha aproximação com as atividades de docência e 

preceptoria nas residências do HSF, por meio de inquietações advindas da observação das 

relações multi e interprofissionais, e suas consequências na qualidade do cuidado prestado.  

Sendo assim, pretende-se com esta pesquisa, conhecer a percepção dos residentes, 

preceptores e docentes sobre o processo de formação de profissionais de saúde desenvolvido 

nos Programas de Residência do Hospital Sofia Feldman à luz da integralidade e da 

interprofissionalidade.  

 

 

 



 

17 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objeto de investigação o processo de formação dos 

residentes vinculados aos programas de Residências em Saúde do Hospital Sofia Feldman 

(HSF). São eles:  

 Residência Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica (REO);  

 Residência Multiprofissional em Neonatologia (RMN); 

 Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia (RMGO);  

 Residência Médica em Neonatologia (RMN).  

Esta pesquisa pautou-se em observar a partir de referenciais teóricos o processo de 

ensino/aprendizagem dos programas de residência à luz da multi e interprofissionalidade, as 

políticas e programas de formação de recursos humanos em saúde com um recorte para a 

Saúde da mulher e do Neonato. 

Assim, defende-se que um processo formativo em saúde deve pautar-se pela intersecção 

estreita da educação, da saúde e do trabalho à luz de espaços críticos reflexivos que possam 

impactar a qualidade do conhecimento construído (FERREIRA, 2004).  

Para tal, o conhecimento e a aplicação do Projeto Político Pedagógico podem revelar 

quais abordagens pedagógicas foram utilizadas para que os residentes sejam estimulados na 

construção do conhecimento e do processo de ensino-aprendizagem-trabalho (BATISTA; 

FERREIRA, 2013).  

Assim, tem-se a compreensão de que no âmbito das políticas indutoras para a formação 

de recursos humanos para o SUS, os programas de residência desenvolvidos em nosso país 

vêm-se mostrando como um caminho necessário e com grande assertividade.  

 

2.1 Formação de Profissionais de Saúde: Uma breve Contextualização 

 

O início para o estabelecimento de uma Política Nacional que vise a formação de 

recursos humanos de saúde no Brasil começou a ser desenhada a partir das Conferências de 

Saúde, instituídas a partir do Governo Getúlio Vargas. As duas primeiras Conferências 

abordaram aspectos relativos à saúde, à organização sanitária, à ampliação de campanhas, aos 

serviços básicos de saneamento e de proteção ao grupo materno-infantil e, sucessivamente, 
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tratou-se da temática malária. Na ocorrência da III Conferência Nacional de Saúde a pauta foi 

sobre o desenvolvimento de políticas de desenvolvimento social. Os temas abordados na 

referida Conferência compreenderam quatro itens da situação sanitária no país, mas foi no 

último deles, a fixação de um Plano Nacional de Saúde que se propôs: 

 

a necessidade de formular uma política de recrutamento, seleção, preparo e 

aproveitamento técnico, e foi proposta a descentralização de ensino desse pessoal, 

seguindo a noção de que assim a qualificação seria mais barata, menos complexa e 

mais adequada ao meio onde as atividades seriam exercidas (SAYD; VIEIRA 

JUNIOR; VELANDIA, 1998, p. 171).  

 

Para o desenvolvimento de tais atividades foram chamadas para colaborarem com as 

instâncias governamentais a Escola Nacional de Saúde Pública e as faculdades de medicina do 

país, sem a atenção das escolas de Odontologia, Enfermagem ou Farmácia, o que já 

evidenciava a hegemonia médica.  

 

Nota-se ainda que a ideia de utilizar pessoal técnico no lugar de médicos não inclui a 

perspectivas de equipe de saúde: trata-se de substituir, na medida do possível, o 

médico, ausente no interior (SAYD; VIEIRAJUNIOR; VELANDIA,1998, p.172).  

 

E ainda: 

 

Esse profissional, a ser qualificado de maneira inovadora, descentralizada, com 

responsabilidades antes restritas ao médico, é, no entanto, vaga; não tem nome no 

relatório da conferência” (SAYD; VIEIRAJUNIOR; VELANDIA,1998, p. 172).  

 

Posteriormente, as Conferências mantiveram conquistas e avanços, até que na VIII 

Conferência foram estabelecidos princípios e propostas a serem aprofundadas na I 

Conferência Nacional de Recursos Humanos para a saúde, onde o tema central foi a Política 

de Recursos Humanos Rumo à Reforma Sanitária (SILVA; SILVA; BRAGA, 2009). 

No percurso de construção do Sistema Único de Saúde (SUS) a política de saúde e o 

processo de organização do sistema foram explicitados em um conjunto de leis e normas 

descritas na Constituição Federal (BRASIL, 1988). Por essa razão, as várias instâncias do 

SUS tiveram como missão o cumprimento de um papel indutor no sentido das mudanças, 

tanto no campo das práticas de saúde como no campo da formação profissional (BRASIL, 

2001).  
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Para tanto, o Ministério da Saúde (MS) tem desenvolvido nos últimos anos várias 

políticas e processos formativos profissionais para a qualificação dos trabalhadores da área da 

saúde.  

Segundo Moreira (2015), ao revisitar as Conferências Nacionais de Saúde vê-se que os 

temas relacionados à regulação da formação dos profissionais de saúde apareciam de forma 

desigual em seus relatórios. Isso anunciava um novo contexto para os profissionais formados 

no modelo biomédico que, portanto, teriam um espectro de atuação reduzido. 

Posteriormente, essa situação gerou a construção das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN), as mudanças nos modelos de atenção à saúde e as consequentes demandas 

no âmbito da educação.  

As DCN visaram proporcionar às Instituições de Ensino Superior (IES) um 

direcionamento para a implantação e a implementação dos projetos político-pedagógicos. 

Esses projetos, traduzidos em organizações curriculares, norteariam e estimulariam o 

desenvolvimento de competências e habilidades demandadas pelas mudanças 

epidemiológicas, sociais e econômicas do país.  

No processo de análise das políticas de saúde do Brasil sempre estiveram presentes as 

preocupações com a gestão do trabalho e da educação em saúde. Para muitos autores, a 

criação do Programa de Integração Docente Assistencial (IDA) em 1981, originado no 

Ministério da Educação, inicia esta perspectiva formativa ao promover a inserção de alunos 

na atenção básica por meio de projetos de formação profissional, onde era estimulada uma 

articulação entre a academia e os serviços de saúde.  

Após esse período, já na década de 90 surge uma nova iniciativa denominada “Projeto 

UNI”, seguida da Rede Unida. 

A literatura destaca que essas ações desenvolvidas pelo Programa e pelo projeto 

objetivavam o favorecimento das relações e o fortalecimento dos processos de mudança entre 

ensino-serviço-comunidade.  

Bibiana (2016, p. 17) nos diz que: 

 

Os movimentos sociais e conquistas nacionais e internacionais fundamentais para o 

sistema de saúde brasileiro vigente foram à conferência internacional de Alma-Ata 

em 1978, na qual foi realizada a discussão da necessidade dos cuidados primários de 

saúde (WHO, 1978); a Carta de Otawa, primeira conferência de discussão da 

promoção da saúde, em 1986 (WHO, 1986); a Reforma Sanitária no Brasil na 

década de 1980 e a criação da Constituição Federal brasileira em 1988 (BRASIL, 
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1988), que contribuíram para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) até então 

inexistente no país (BRASIL, 1990) 

 

Ainda nesta perspectiva Haddad (2011, p. 26) nos diz que: 

 

A natureza pública, universal e descentralizadora do Sistema Único de Saúde exige 

Políticas específicas que garantam o acesso a melhoria da qualidade das ações de 

saúde. Nessa direção, equacionar as questões de Recursos Humanos é fundamental. 

Os desafios a serem superados devem abranger a adoção de ações, Políticas e 

programas capazes de: 

 alinhar as pessoas às mudanças e processos dinâmicos nos Sistemas de 

Saúde; 

 garantir a distribuição equitativa e adequada de recursos humanos; 

 institui mecanismos que regulem a migração de profissionais de saúde; 

 promover interação entre Instituições de Ensino e serviços de saúde de 

modo que os trabalhadores incorporem os valores, as atitudes e as 

competências do modelo de atenção universal fundamentado na qualidade 

e equidade. 

 

Segundo Ferreira (2014), no processo de consolidação do SUS, a qualificação dos 

profissionais de saúde apresentou-se como um dos grandes desafios, onde a criação de 

programas como VER-SUS/BRASIL (Projeto de oferta a estudantes universitários de 

vivências e estágios no SUS), Promed (Programa de Incentivos às mudanças Curriculares dos 

Cursos de Medicina), Pró-Saúde (Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde), PET-Saúde (Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde), 

PNEPS (Política Nacional de Educação Permanente em Saúde), RMS (Residências 

Multiprofissionais em Saúde), TELESSAÚDE BRASIL REDES (Projeto de Integração 

Ensino e Serviço por meio de Ferramentas Tecnológicas da Informação), criou condições para 

promover Teleassistência e Teleeducação. Em suma, todos tiveram o objetivo de favorecer o 

fortalecimento e sustentabilidade do SUS por meio de uma qualificação profissional de 

excelência. 

De acordo com a mesma autora, a criação em 2003, no Ministério da Saúde (MS), de 

um espaço da construção dos processos de formação no país denominado Secretaria de Gestão 

do Trabalho e da educação na Saúde (SGTES), foi de central importância para a formulação 

de políticas públicas orientadoras da gestão, formação e qualificação dos trabalhadores na 

área da saúde no Brasil. 

Como política pública central da organização do trabalho em saúde, vale destacar que a 

PNEPS visou contribuir para transformar e qualificar a atenção à saúde, à organização das 

ações e dos serviços, aos processos formativos, às práticas de saúde e às práticas pedagógicas. 
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Essa transforma a rede de serviços de saúde em uma rede de ensino-aprendizagem onde, de 

acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL 2004, p. 10), ocorre o “encontro entre o mundo 

da formação e o mundo do trabalho; o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das 

organizações e ao trabalho”. 

O desenvolvimento de diversos programas para a estruturação e para o fortalecimento 

do processo de formação e desenvolvimento de recursos humanos na área da saúde propôs 

que os profissionais incorporassem o ensino ao cotidiano dos serviços, tendo como referência 

os princípios e diretrizes do SUS. Nesse sentido, vale ressaltar o Pacto pela Saúde contido na 

Portaria 399 de 22 de fevereiro de 2006. 

De acordo com a Haddad (2011, p.26) nos diz que: 

A natureza pública, universal e descentralizada do Sistema Único de Saúde 

exige políticas específicas que garantam o acesso à melhoria da qualidade das ações 

de saúde. Nessa direção, equacionar as questões de recursos humanos é 

fundamental. Os desafios a serem superados devem abranger a adoção de ações, 

políticas e programas capazes de: 

 alinhar as pessoas às mudanças e processos dinâmicos nos sistemas de saúde; 

                                   garantir a distribuição equitativa e adequada de recursos humanos; 

                                   instituir mecanismos que regulem a migração de profissionais de saúde; 

 promover interação entre as instituições de ensino e de serviços de saúde de modo 

que os trabalhadores em formação incorporem os valores, as atitudes e as 

competências do modelo de atenção universal fundamentado na qualidade e 

equidade. 

  

Para mesma autora (2011, p.27): 

 

Um marco do movimento da valorização dos trabalhadores da saúde no Brasil foi a 

criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde –(SGTES), em 

2003, por meio do Decreto 4.726 de 09 de junho de 2003 na estrutura regimental do 

Ministério da Saúde, como uma das cinco Secretarias finalísticas incumbidas da 

formulação e implementação da política nacional de saúde. A SGTES tem como 

missão desenvolver políticas e programas que busquem assegurar o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços de saúde, impondo à função da formação e da gestão 

do trabalho, a responsabilidade pela qualificação dos trabalhadores e pela 

organização do trabalho em saúde, constituindo novos perfis profissionais com 

condições de responder à realidade de saúde da população e às necessidades do 

SUS. A SGTES é estruturada em dois departamentos: da Gestão da Educação na 

Saúde (DEGES) e da Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde (DEGERTS) e 

uma Diretoria de Programas. 

 

Assim, a construção a construção política e técnica da educação em saúde segundo 

Haddad (2011, p. 28) ocorre: 

 
..a partir da articulação interministerial entre o Ministério da Saúde e o 

Ministério da Educação e do estabelecimento e cumprimento de agendas comuns 
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entre: gestores da saúde e da educação, representantes de instituições de saúde e de 

educação (Escolas Técnicas do SUS, Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa); 

organizações profissionais da saúde e representantes dos movimentos organizados 

da sociedade. 

O eixo paradigmático que alinha e organiza a política de educação na saúde 

é a integração do ensino com a rede de prestação de serviços do SUS instituído 

como ato pedagógico que aproxima profissionais da rede de serviços de saúde das 

práticas pedagógicas e os professores dos processos de atenção em saúde, 

possibilitando a inovação e a transformação dos processos de ensino e de prestação 

de serviços de saúde. 

 

  

2.2 As Residências em Saúde: Imersões Históricas 

 

No Brasil, na década de 1940, iniciou-se a experiência de residências para formação 

médica com a denominação de treinamento em serviço. Essa experiência era influenciada pelo 

modelo norte-americano, que praticava nas instituições hospitalares o treinamento de 

habilidades técnicas seguindo um modelo de clínica tradicional e hegemônico na área da 

saúde, principalmente, após a publicação do Relatório Flexner. (SILVEIRA, 2005 apud 

FERREIRA, 2007)  

O início das normas e de diretrizes para o funcionamento das residências médicas 

ocorreu quando o Governo Federal em 1977 institui o Decreto Nº 80.281, de 5 de setembro de 

1977, que formaliza a institucionalização do Programa de Residência Médica (RM) e cria a 

Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).  

Posteriormente, em 21 de junho de 1985, cria -se o Decreto Nº 91.364, de 21 de junho 

de 1985, que estabelece a composição e o funcionamento da CNRM, concebendo-a como 

comissão Assessora da Secretaria de Ensino Superior (SeSu) do Ministério da Educação 

(MEC). A Residência médica passa a ser concebida como: 

 

Modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma de cursos 

de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a 

responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de 

profissionais de elevada qualificação ética e profissional (Lei nº 6.932, de 7 de julho 

de 1981).  

 

Na década de 1960 em São Paulo, inicia-se, sem amparo legal, a residência em 

enfermagem nos moldes da residência para médicos. O processo de regulamentação teve 

início após o desenvolvimento de seminários que culminaram com a emissão de um 

documento sobre residência em enfermagem, o anteprojeto de lei 2.264 de 27 de agosto de 
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1996, o qual criou a residência em Enfermagem e a Comissão de Residência Nacional em 

Enfermagem (FERREIRA, 2007). 

De acordo com Haddad (2011, p. 31): 

A sólida aproximação entre os Ministérios da Educação e da Saúde têm 

resultado em ações setoriais que integram a política de educação e a política de 

saúde, com o objetivo de promover a formação de profissionais de saúde mais bem 

preparados para prestar uma atenção à saúde mais resolutiva e de melhor qualidade. 

São claras as competências de cada Ministério, e ao longo deste processo de 

aproximação, firmou-se o entendimento de que é fundamental que toda ação setorial 

seja pautada pelo respeito a essa delimitação. 

 

A mesma autora nos diz que (2011, p. 63): 

 

A modalidade Residência Multiprofissional em Saúdeé caracterizada pela 

atividade integrada de diferentes campos profissionais da saúde, também organizada 

em áreas de concentração de conhecimentos. Para ser caracterizado como 

multiprofissional, um programa deve ser constituído por, no mínimo, três campos 

profissionais da saúde, e a sua estrutura obedece a um modelo multiaxial, 

configurado pela articulação entre: a) um eixo integrador transversal a todos os 

campos profissionais envolvidos, no qual serão realizadas atividades em conjunto 

para o desenvolvimento da prática multiprofissional; e b) os vários eixos 

correspondentes aos núcleos de saberes de cada profissão, cujas atividades 

específicas são estabelecidas de forma a preservar a identidade profissional dos 

residentes 

 

De acordo com Ferla et.al (2017, p. 19) as Residências em Área Profissional da Saúde 

tratam-se de uma: 

 

modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, voltada para a educação em 

serviço e destinada às categorias profissionais que integram a área de saúde, 

excetuada a médica. (BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2005). De 

acordo com a lei, a Residência em Área Profissional da Saúde constitui-se em um 

programa de cooperação intersetorial para favorecer a inserção qualificada dos 

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

prioritárias do Sistema Único de Saúde” (§ 1º, Art. 13) e deve ser realizado sob 

responsabilidade conjunta entre os setores da educação e da saúde. 

  

É fundamental ressaltar que em 2005 surge a Residência Multiprofissional em Saúde 

como 

 

um espaço de (trans) formação para trabalhadores da saúde (inseridos na interseção 

ensino-serviço) articulado como dispositivo da educação permanente, que tem como 

um dos princípios referenciais, a integralidade do cuidado e como princípio operador 

o trabalho em equipe interdisciplinar. (BRASIL, 2006 p.380). 
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As Residências Multiprofissionais proporcionam espaços formativos que contribuem 

para que os profissionais da saúde, com diferentes formações, pudessem compartilhar saberes 

específicos e ações com outros profissionais na organização do trabalho. Dentro dessa lógica, 

Ramos et al. (2006, p. 380) nos dizem que: 

 

É a partir dessa formação que se espera que o residente, futuro trabalhador do SUS, 

seja um profissional capaz de promover mudanças nas práticas de saúde, fazendo 

transformações e inovações a fim de consolidar esse sistema e proporcionar atenção 

e gestão qualificada e integral para a sociedade. 

 

A Residência em área profissional da Saúde, como dito anteriormente, surge em 2005 e 

é regulamentada pela lei 11.129 de 30 de junho do mesmo ano, abrangendo as residências uni 

e multiprofissional (com exceção da residência médica), sendo criada a Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional de Saúde (CNRMS).  

A referida lei abrange as profissões de nível superior regulamentadas da área da saúde 

em conformidade com a Resolução do CNS nº 287/1998, para as seguintes profissões:  

 Biomedicina; 

 Ciências Biológicas; 

 Educação Física; 

 Enfermagem; 

 Farmácia; 

 Fisioterapia; 

 Fonoaudiologia; 

 Medicina Veterinária;  

 Nutrição; 

 Odontologia; 

 Psicologia;  

 Serviço Social; 

 Terapia Ocupacional.  
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Também nessa lei foi criada, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão 

Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), cuja organização e 

funcionamento foi regulamentada conjuntamente pelos Ministérios da Educação e da Saúde.  

Destaca-se a importante iniciativa que a lei 11.129 teve em sua redação ao conceder 

bolsas a estes residentes “com o objetivo a fixação de profissionais e o fortalecimento do SUS 

em um país de dimensões continentais” (CEFFES, 2017, p. 22). Infelizmente, o problema da 

fixação em especial médica é ainda um aspecto que pouco avançou e que demanda novos 

olhares apesar dos esforços empenhados até agora. 

A lei nº 11.129 foi alterada em 2011 pela Lei 12.513, que dá nova redação ao Art. 15. 

Art. 15 

 

Fica instituído o Programa de Bolsas para a Educação pelo Trabalho, destinado aos 

estudantes de educação superior, prioritariamente com idade inferior a 29 (vinte e 

nove) anos, e aos profissionais diplomados em curso superior na área da saúde, 

visando à vivência, ao estágio da área da saúde, ao aperfeiçoamento e à 

especialização em área profissional como estratégias para o provimento e a fixação 

de jovens profissionais em programas, projetos, ações e atividades e em regiões 

prioritárias para o Sistema Único de Saúde. Art. 16. As bolsas objeto do Programa 

instituído pelo art. 15 desta Lei serão concedidas nas seguintes modalidades: I - 

Iniciação ao Trabalho; II - Residente; III - Preceptor; IV - Tutor; V - Orientador de 

Serviço; e (Redação dada pela Lei nº 12.513, de 2011) VI - Trabalhador-Estudante. 

(Incluído pela Lei nº 12.513, de 2011) ” (CEFFES, 2017, p. 22). 

 

Entre os vários espaços de discussões sobre as residências, é importante destacar os 

Seminários Nacionais realizados com financiamento dos órgãos gestores, onde ocorreram 

importantes discussões sobre a formação e a política pública de saúde.  

O I Seminário Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde ocorreu ainda em 

2005 e se organizou a partir dos eixos: 

 

a) Estratégias para a construção de multidisciplinaridade, visando atender ao 

preceito da integralidade; 

b) Construção de diretrizes nacionais para as residências multiprofissionais em 

saúde; 

c) composição da CNMRS;  

d) criação do sistema nacional de residências multiprofissionais em saúde. Ressalta-

se que não há relatório público específico sobre os debates deste Seminário e sim um 

relatório conjunto com o II Seminário Nacional. (CEFFES, 2017, p. 25). 

 

Em 2006, o II Seminário Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde foi 

realizado no Rio de Janeiro durante o congresso da ABRASCO.  



 

26 

 

 

O II Seminário foi realizado em parceria pela SGTES/MS e Conselho Nacional de 

Saúde por meio da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos (CIRH)46 e foi 

precedido de Seminários Regionais. A partir das propostas do II Seminário a 

SGTES/ MS e a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação 

(SESu/MEC) instituíram um Grupo de Trabalho, que ficou responsável pela 

sistematização do relatório e pela elaboração da Portaria de criação da Comissão 

Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. (CEFFES, 2017, p. 25). 

 

Os trabalhos do GT em 2007 resultaram na portaria interministerial MEC/ MS n° 

45/2007, que estabeleceu as diretrizes para os programas e a composição da CNRMS. Com 

relação à composição da CNRMS, destaca-se que a portaria interministerial nº 45/2007 

(atualmente revogada pela portaria interministerial nº 1.077/09) apresentava a seguinte 

configuração:   

 

Art. 3º Fica instituída, no âmbito do Departamento de Residências e Projetos 

Especiais da Saúde do Ministério da Educação, a Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde com a seguinte composição:  

I – O Diretor do Departamento de Residências e Projetos Especiais da Saúde do  

Ministério da Educação, membro nato;  

II - O Diretor do Departamento de Gestão da Educação na Saúde do Ministério da 

Saúde, membro nato; 

III - Um representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS; 

IV - Um representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - 

CONASEMS; 

V - Um representante dos coordenadores dos Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde; 

VI - Um representante dos preceptores ou tutores de Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde;  

VII - Dois representantes do Fórum Nacional de Residentes Multiprofissionais em 

Saúde; 

VIII – Um representante do conjunto de entidades que integram o Fórum das 

Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS;  

IX - Dois representantes das associações que integram o Fórum Nacional de 

Educação das Profissões na Área de Saúde - FNEPAS;  

X - Um representante do Fórum das Executivas de Estudantes de Cursos da Área da 

Saúde; e  

XI - Um representante das instituições de ensino superior. § 1º A Comissão será 

composta dos membros titulares e de seus respectivos suplentes, indicados pelos 

seus segmentos e nomeados em ato conjunto do Ministro da Educação e do Ministro 

da Saúde, com mandato de dois anos. (CEFFES, 2017, p. 26). 

 

A portaria nº 45 de 12 de janeiro de 2007 dispõe sobre a Residência Multiprofissional 

em Saúde e a Residência em Área Profissional da Saúde, institui a Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde e também institui como eixos norteadores para os 

programas de residência: 
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 os cenários de educação em serviço representativos da realidade sócio-

epidemiológica; concepção ampliada de saúde;  

 a Política Nacional de Educação e desenvolvimento no SUS;  

 os atores envolvidos como sujeitos do processo de ensino-aprendizagem-trabalho e 

protagonistas sociais;  

 articulação com a Residência Médica;  

 descentralização e regionalização;  

 integralidade que contemple todos os níveis da Atenção à Saúde;   

 gestão do Sistema expressando o compromisso deste modelo de formação em saúde 

com o Sistema Único de Saúde. (CEFFES, 2017, p. 26). 

Após esse período, várias portarias interministeriais MEC/MS foram criadas. Entre elas 

a nº45 de 12 de janeiro de 2007, que tratou da representação de preceptores e tutores; a nº 

1077/2009 de 12 de novembro de 2009, modificando a composição da CRNMS, de novo 

alterada nº 16 22 de dezembro de 2014. Essa última reafirmava a residência como modalidade 

lato sensu, “sob forma de curso de especialização caracterizado por ensino em serviço, de 

responsabilidade conjunta dos setores da educação e da saúde”. (ARAÚJO et al., 2017, p. 34).  

 

A Portaria Interministerial nº 1.077 de 12/11/2009 aponta os princípios orientadores 

para as propostas, com ênfase na inserção em cenários de atuação que representem a 

realidade do país em termos sanitários, a concepção de saúde  

ampliada, a construção de estratégias e abordagens que insiram os residentes nas 

condições reais em que se efetivam a política de saúde, o compartilhamento de 

saberes e práticas, objetivando a constituição das competências compartilhadas 

importante para a educação permanente e para estabelecer mudanças nos processos 

de trabalho, formação e gestão na saúde. Portarias subsequentes consolidam o 

arcabouço legal dos Programas. (Rodrigues, 2016, p. 73) 

 

Muitos elementos compuseram a regulamentação das residências em área profissional 

de saúde que entendemos. É importante destacar como o Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) 

tem como principal objetivo “ordenar a formação de RH para a saúde, a partir das reais 

necessidades do SUS e da população” (ARAÚJO et al, 2017, p. 39). 
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3 – O PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM NAS RESIDÊNCIAS 

EM SAÚDE: INTEGRALIDADE, MULTIPROFISSIONALIDADE E 

INTERPROFISSIONALIDADE 

 

Pensar na formação de profissionais de saúde nos leva diretamente para o caráter 

pedagógico que esse trabalho exige.  

No mundo da educação e da saúde, várias disciplinas se misturam em um olhar 

potencialmente transformador. Assim, a composição de novas ideias e de novas certezas mexe 

com a hipotética segurança de muitos campos do saber e, por isso, às vezes, caracteriza-se 

como mais traumática.  

Poderíamos dizer que, como educadores, nos envolvemos com o ato de conhecer e, 

evidentemente, há uma intencionalidade nesse ato que interfere no conhecimento resultante. 

Portanto, não se pode dizer que exista a possibilidade de transcrição pura da verdade, uma 

visão de “neutralidade”, tanto no sentido, quanto na razão. Portanto, precisamos estudar o ato 

de conhecer antes de podermos declarar o conhecimento de algo além dele, como uma 

realidade provisória (FERREIRA, 2004). 

Freire (1998) falava da importância de não vermos a história como “determinismo” e 

sim como “possibilidade”. Dessa forma, entendemos que o modelo educacional 

conservador/liberal em nosso país estabeleceu uma “explicação” para a manutenção de uma 

visão pedagógica que, no âmbito da saúde, perpetuava uma perspectiva passiva, sem 

historicidade e, portanto, sem capacidade de intervenção das pessoas. 

Evidentemente, o trabalho pedagógico nesse modelo fragmenta-se metodologicamente e 

é colocado de forma compartimentalizada, sem a possibilidade de integração de outros 

saberes.  

Nessa lógica fica evidente que a ênfase do processo de ensino/aprendizagem está 

pautada exclusivamente no cognitivo, o que reforça o trabalho individual, sem perspectiva 

coletiva de construção de um conhecimento. Esse sistema tem clara ação excludente, não 

havendo espaço para o “diferente”, para outras visões de mundo. 

Valendo-me novamente de Freire (1998, p. 85) 

 

O mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, inteligente, 

interferidora na objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu papel no 
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mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém 

como sujeito de ocorrências. Não sou apenas objeto da História, mas seu sujeito 

igualmente. 

 

Abraçando essa ideia, entendemos que o projeto progressista prevê a inserção histórica 

como elemento esclarecedor de uma determinada visão política, o que, por sua vez, determina 

uma lógica do processo de ensino – aprendizagem, que repousa sobre uma unidade 

metodológica cujo conteúdo abarca todas as dimensões do ser humano. 

A produção do conhecimento é, portanto, pautada na busca da autonomia e numa 

perspectiva coletiva, entendendo o trabalho pedagógico como algo integrado, estimulador de 

uma visão interdisciplinar, aglutinando vários “saberes” que se compõem e entrelaçam -se. 

O Quadro 1 explicita as mudanças nos Modelos Educacionais Brasileiros desenvolvidos 

no século XX e presentes na atualidade. 

 

QUADRO 1 - Comparação dos aspectos constituintes dos modelos educacionais 

brasileiros desenvolvidos no século XX 

CONSERVADOR/ LIBERAL PROGRESSISTA 

Projetos históricos determinantes para a 

manutenção de uma postura política 

Projetos históricos como elemento 

esclarecedor de mudança de uma postura política 

Fragmentação metodológica Unidade Metodológica 

Trabalho Pedagógico Desintegrado 
Trabalho pedagógico integrado 

interdisciplinaridade 

Ênfase no cognitivo / verbal 
Conteúdo multilateral - todas as 

dimensões humanas 

Alienação /Individualismo Auto-organização / Trabalho Coletivo 

Sistema Excludente Sistema Includente 

Fonte: FERREIRA, 2004. 
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Olhar para um caminho pedagógico é, portanto, refletir sobre suas potencialidades e 

consequentes assertividades como campos possíveis do “ser e fazer pedagógicos” na 

formação em saúde. 

O processo de ensino/aprendizagem envolve uma perspectiva de alta centralidade, que é 

a avaliação que deve necessariamente ter três perspectivas: diagnóstica, formativa e somativa. 

 De forma tradicional, os estudantes de graduação na área da saúde são avaliados 

de maneira pontual ao encerramento da proposta, seja em disciplina ou em módulo.  

A perspectiva somativa que se caracteriza por avaliar o que foi assimilado pelo aluno 

neste espaço de tempo se mostra infalivelmente insuficiente, pois foca no resultado final sem 

compreender a trajetória percorrida pelo estudante durante a aquisição dos conhecimentos, 

competências e habilidades.  

Souza (2012, p. 234) nos diz que: 

 

Considerando que a avaliação não se dá num vazio e é parte integrante do processo 

de ensino e aprendizagem efetivado dentro das instituições de ensino, ao analisar a 

questão da avaliação da aprendizagem é necessário considerar a categoria da 

totalidade, inserindo-a num contexto muito mais amplo, pois a natureza de seu 

processamento e de seus resultados está em estreita relação com variáveis 

contextuais: educação e sociedade, contexto social, político e econômico. 

 

A avaliação diagnóstica nos permite construir um caminho pedagógico factível e, 

portanto, detém um grande poder assertivo (FREITAS, 2003; ZABALZA, 2015).  

Avaliar continuamente de maneira formativa e processual é fundamental para a 

constatação do grau de aprendizado e de ajustes necessários para alcançar os objetivos 

definidos. O “retrato” desse caminhar, desse processo formativo, se traduz pela avaliação 

somativa, o que denota o quão incorreto está um sistema que enfatiza apenas essa única fase. 

Os programas de residências em saúde, objeto dessa pesquisa, devem abarcar a 

complexidade dessa tríade ensinar/aprender/avaliar, o que imputa ao corpo docente os 

preceptores e residentes uma grande responsabilidade, que Zabalza (2015, p.83) sintetiza 

como 

 

Um estágio pode ser considerado rico quando, [...] oferece oportunidades não só de 

aprender coisas úteis para o futuro desempenho profissional dos estudantes, mas que 

possibilita melhorar como pessoa, preocupar-se com o contexto, conhecer-se 

melhor, poder experimentar essa preocupação por si mesmo. 
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3.1 Políticas de Saúde da mulher e do Neonato 

 

No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de saúde nas 

primeiras décadas do século XX, sendo limitada, nesse período, às demandas 

relativas à gravidez e ao parto. Os programas materno-infantis, elaborados nas 

décadas de 30, 50 e 70, traduziam uma visão restrita sobre a mulher, baseada em sua 

especificidade biológica e no seu papel social de mãe e doméstica, responsável pela 

criação, pela educação e pelo cuidado com a saúde dos filhos e demais familiares. 

(BRASIL, 2004, p. 15). 

 

A atenção à saúde da mulher no Brasil, até o surgimento do Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM), traduzia-se na preocupação com o grupo materno-

infantil e suas especificidades. Em 1984 foi elaborado pelo Ministério da Saúde o Programa 

de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) (BRASIL, 1984). 

Esse programa incorporou “(...) propostas de descentralização, hierarquização e 

regionalização dos serviços, bem como a integralidade e a equidade da atenção (...)”; 

paralelamente, no âmbito do Movimento Sanitário, se concebia o arcabouço conceitual que 

embasaria a formulação do SUS (BRASIL, 1984, p. 17). 

De acordo com Coelho et al. (2009), as mulheres organizadas demandavam “(...) ações 

que lhes proporcionassem a melhoria das condições de saúde em todas os ciclos de vida (...), 

expandindo o momento da gestação e parto”, e “(...) que contemplassem as particularidades 

dos diferentes grupos populacionais, e as condições sociais, econômicas, culturais e afetivas, 

em que estivessem inseridos. ” 

Assim, de acordo com a mesma autora 

 

Políticas destinadas a dar respostas a um determinado problema de saúde, ou 

responder aos que atingem certo grupo populacional, podem trazer as marcas da 

integralidade. Assim ocorreu com o Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM), em 1984, fruto da luta feminista que construiu, ao longo do 

tempo, conhecimento sobre as demandas das mulheres para além das especificidades 

reprodutivas, o que representou uma ruptura com a perspectiva biologizante 

materno-infantil. (Coelho et al., pg 155, 2009). 

 

E a mesma autora ainda nos diz que:  

 

Ao longo de vinte anos, o PAISM passou por avanços e retrocessos, e, na atualidade, 

a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) resgata os 

seus princípios, com ênfase na abordagem de gênero e na integralidade como 

norteadores das práticas de cuidado à saúde das mulheres. (Coelho et al. pg 155, 

2009). 
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As Diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher trazem 

(BRASIL, p. 74, 2004): 

 

QUADRO 2 - As diretrizes da política nacional de atenção integral à saúde da mulher 

1) O Sistema Único de Saúde deve estar orientado e capacitado para a atenção integral à 

saúde da mulher, numa perspectiva que contemple a promoção da saúde, as necessidades 

de saúde da população feminina, o controle de patologias mais prevalentes nesse grupo e 

a garantia do direito à saúde. 

2) A Política de Atenção à Saúde da Mulher deverá atingir as mulheres em todos os ciclos 

de vida, resguardadas as especificidades das diferentes faixas etárias e dos distintos 

grupos populacionais (mulheres negras, indígenas, residentes em áreas urbanas e rurais, 

residentes em locais de difícil acesso, em situação de risco, presidiárias, de orientação 

homossexual, com deficiência, dentre outras). 

3) A elaboração, a execução e a avaliação das políticas de saúde da mulher deverão nortear-

se pela perspectiva de  

4) Gênero, de raça e de etnia, e pela ampliação do enfoque, rompendo-se as fronteiras da 

saúde sexual e da saúde reprodutiva, para alcançar todos os aspectos da saúde da mulher. 

5) A gestão da Política de Atenção à Saúde deverá estabelecer uma dinâmica inclusiva, para 

atender às demandas emergentes ou demandas antigas, em todos os níveis assistenciais. 

6) As políticas de saúde da mulher deverão ser compreendidas em sua dimensão mais 

ampla, objetivando a criação e ampliação das condições necessárias ao exercício dos 

direitos da mulher, seja no âmbito do SUS, seja na atuação em parceria do setor Saúde 

com outros setores governamentais, com destaque para a segurança, a justiça, trabalho, 

previdência social e educação. 

7) A atenção integral à saúde da mulher refere-se ao conjunto de ações de promoção, 

proteção, assistência e recuperação da saúde, executadas nos diferentes níveis de atenção 

à saúde (da básica à alta complexidade). 

8) O SUS deverá garantir o acesso das mulheres a todos os níveis de atenção à saúde, no 

contexto da descentralização, hierarquização e integração das ações e serviços. Sendo 

responsabilidade dos três níveis gestores, de acordo com as competências de cada um, 
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garantir as condições para a execução da Política de Atenção à Saúde da Mulher. 

9) A atenção integral à saúde da mulher compreende o atendimento à mulher a partir de uma 

percepção ampliada de seu contexto de vida, do momento em que apresenta determinada 

demanda, assim como de sua singularidade e de suas condições enquanto sujeito capaz e 

responsável por suas escolhas. 

10) A atenção integral à saúde da mulher implica, para os prestadores de serviço, no 

estabelecimento de relações com pessoas singulares, seja por razões econômicas, 

culturais, religiosas, raciais, de diferentes orientações sexuais, etc. O atendimento deverá 

nortear-se pelo respeito a todas as diferenças, sem discriminação de qualquer espécie e 

sem imposição de valores e crenças pessoais. Esse enfoque deverá ser incorporado aos 

processos de sensibilização e capacitação para humanização das práticas em saúde. 

11)  As práticas em saúde deverão nortear-se pelo princípio da humanização, aqui 

compreendido como atitudes e comportamentos do profissional de saúde que contribuam 

para reforçar o caráter da atenção à saúde como direito, que melhorem o grau de 

informação das mulheres em relação ao seu corpo e suas condições de saúde, ampliando 

sua capacidade de fazer escolhas adequadas ao seu contexto e momento de vida; que 

promovam o acolhimento das demandas conhecidas ou não pelas equipes de saúde; que 

busquem o uso de tecnologia apropriada a cada caso e que demonstrem o interesse em 

resolver problemas e diminuir o sofrimento associado ao processo de adoecimento e 

morte da clientela e seus familiares. 

12) No processo de elaboração, execução e avaliação das Política de Atenção à Saúde da 

Mulher deverá ser estimulada e apoiada a participação da sociedade civil organizada, em 

particular do movimento de mulheres, pelo reconhecimento de sua contribuição técnica e 

política no campo dos direitos e da saúde da mulher. 

13) Compreende-se que a participação da sociedade civil na implementação das ações de 

saúde da mulher, no âmbito federal, estadual e municipal requer – cabendo, portanto, às 

instâncias gestoras – melhorar e qualificar os mecanismos de repasse de informações 

sobre as políticas de saúde da mulher e sobre os instrumentos de gestão e regulação do 

SUS. 

14) No âmbito do setor Saúde, a execução de ações será pactuada entre todos os níveis 

hierárquicos, visando a uma atuação mais abrangente e horizontal, além de permitir o 
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ajuste às diferentes realidades regionais. 

15) As ações voltadas à melhoria das condições de vida e saúde das mulheres deverão ser 

executadas de forma articulada com setores governamentais e não-governamentais; 

condição básica para a configuração de redes integradas de atenção à saúde e para a 

obtenção dos resultados esperados. 

Fonte: BRASIL, 2004 

 

Coelho et al. (2009) nos diz que: 

 

Na atenção à saúde das mulheres, compreendemos a integralidade como a 

concretização de práticas de atenção que garantam o acesso das mulheres a ações 

resolutivas construídas segundo as especificidades do ciclo vital feminino  

e do contexto em que as necessidades são geradas. Nesse sentido, o cuidado deve ser 

permeado pelo acolhimento com escuta sensível de suas demandas, valorizando-se a 

influência das relações de gênero, raça/cor, classe e geração no processo de saúde e 

de adoecimento das mulheres.  

 

3.2 Integralidade do Cuidado  

 

Segundo Mattus (2005, p. 121), “a noção de integralidade tem sido forjada como um 

dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS)”, aspecto reiterado em sua obra, onde 

investigou alguns dos múltiplos sentidos da integralidade na trajetória de construção de um 

sistema de saúde que fosse mais justo ao povo brasileiro. Esse reconheceu três grandes 

sentidos: i) relativo a atributos desejáveis das políticas de saúde; ii) relativo a atributos 

desejáveis da organização dos serviços de saúde; e iii) relativo às boas práticas dos 

profissionais. 

A integralidade é um princípio do SUS, que se destina à materialização da saúde como 

direito de todos e dever do Estado. 

O SUS é definido como uma nova formulação político organizacional para o 

redimensionamento dos serviços e ações de saúde estabelecidas pela Constituição do Brasil.  

De acordo com a Lei Orgânica n.° 8.080, de 19 de setembro de 1990, esse sistema é 

norteado pelos seguintes princípios e diretrizes: universalidade, igualdade, integralidade, 

hierarquização, regionalização, resolutividade, descentralização, complementaridade do setor 

privado e participação dos cidadãos (BRASIL, 1990). 
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Segundo Silva e Ramos (2010), para os serviços de saúde, a integralidade, utilizada 

como uma ferramenta para organizar as práticas em saúde, tem sido considerada como um 

elemento de difícil alcance, pois está intimamente ligada à ideia de análise ampliada e 

interprofissional, ainda incipiente no nosso país. 

 

Articular conceitos, percepções e sensações para produzir saberes sobre as práticas 

de ensino orientadas pela integralidade requer assumir postura crítica de reconhecer 

possibilidades e colocar-se um desafio de abertura de possíveis (ROSENI, 2011, p. 

13). 

 

O modelo de atenção à saúde deve concentrar-se no usuário-cidadão como ser integral, 

recusando a fragmentação do cuidado das pessoas. As práticas do cuidado devem tomar por 

base a integralidade, que é definida como um princípio do SUS. Considerando as dimensões 

biológica, cultural e social do usuário, as demandas e necessidades no acesso à rede de 

serviços devem orientar as políticas e ações de saúde (FRACOLI et al., 2010).  

O termo “integralidade” aplicado é um dos princípios do SUS, como já apontado 

anteriormente, tendo sido umas das “bandeiras” do Movimento Sanitário. Contudo, após as 

transformações ocorridas na sociedade, a integralidade ainda não avançou plenamente na vida 

dos brasileiros (MATTOS, 2005). 

Assim, 

A integralidade como conceito estrutural e constituinte de ações que devem nortear 

as práticas na produção do cuidado, sobretudo no desenvolvimento do trabalho e da 

educação em saúde, tem em vista um sistema de saúde usuário-centrado (MARCH et 

al, 2011, p. 315). 

 

A integralidade como um dos princípios do SUS, um princípio do qual devemos buscar 

nos aproximar, tem fundamentado o processo de organização e oferta dos serviços de saúde. É 

fundamental conhecer as diversas concepções e sentidos expressos pelos profissionais da 

saúde, bem como o contexto da produção científica sobre esse conceito.  

A formação de profissionais de acordo com as necessidades de saúde da população 

“coloca a integralidade como eixo para propor e apoiar mudanças na formação de 

profissionais” (SILVA, RAMOS, 2010).  

De acordo com Mattus (2004), a compreensão sobre os diversos sentidos da 

integralidade refere-se aos encontros entre equipe de saúde e às pessoas. Ocorre que, defender 

a integralidade “é defender antes de tudo que as práticas em saúde no SUS sejam sempre 
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intersubjetivas, nas quais profissionais de saúde se relacionem com sujeitos, e não com 

objetos” (MATTUS, 2004). 

O mesmo autor traz que os profissionais de saúde devem utilizar seus conhecimentos 

para identificar as necessidades de ações e serviços de saúde dos indivíduos, com os quais nos 

relacionamos para responder às necessidades dos mesmos; “defender a integralidade nas 

práticas é defender que nossa oferta de ações deve estar sintonizada com o contexto específico 

de cada encontro” (MATTUS, 2004). 

Segundo Noronha (2013, p.23), a integralidade necessita de inovação nas práticas em 

diferentes espaços de atenção à saúde, em diferentes cenários de prática, e em análise crítica 

de contextos  

 

problematizando saberes e desenvolvimento profissional no âmbito das 

competências específicas de cada profissão. Segundo o mesmo, a formação em 

saúde deverá reconhecer que o desenvolvimento do processo de trabalho não se 

resume aos conhecimentos ofertados, é necessário “ que o exercício profissional 

altere positivamente a realidade de saúde” 

 

3.3 Interprofissionalidade e a Formação de Profissionais de Saúde  

 

Nos últimos anos, formulações políticas e organizacionais têm proporcionado 

transformações no modelo de assistência da saúde. Dias et al. (2016) nos traz que tais 

transformações visam proporcionar uma assistência à saúde por meio da promoção, da 

proteção e da recuperação, respeitando os princípios do SUS. Para a autora, a deficiência de 

profissionais com formação voltada para o SUS junto a problemas de gestão e organização do 

sistema tem sido os principais obstáculos para a melhoria da qualidade do sistema de saúde.  

O modelo atual de formação dos profissionais de saúde evidencia qualificação 

insuficiente para as mudanças das práticas. Portanto, passa ser necessário produzir mudanças 

positivas no desempenho das pessoas com o objetivo de (re) significar seus perfis de atuação 

para implantação e fortalecimento da atenção à saúde no SUS (BATISTA; GONÇALVES, 

2011). 

Estimular ações estratégicas que contribuam para transformar a organização dos 

serviços e os processos formativos, por meio da integração de práticas de saúde e práticas 

pedagógicas no sistema de saúde e instituições formadoras, coloca-se em evidência a 

formação, a educação permanente e o desenvolvimento para o SUS (MARCH et al., 2011).  
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Várias políticas e programas foram criados pelo MS minimizando tais dificuldades. 

Entre elas podemos destacar a PNEPS, os Programas Pró e Pet Saúde, as constituições de 

Redes, entre outros. 

 O trabalho em saúde é caracterizado por uma complexidade, que, em face aos diversos 

elementos que o constituem, considera-se imprescindível “o esforço conjunto entre os 

profissionais de saúde no desafio da construção de um fazer coletivo, onde o trabalho em 

equipe se apresenta como necessidade fundamental no cotidiano dos serviços de saúde” 

(SHIKASHO, 2013). 

Para formar profissionais aptos para o cuidado em saúde, se fizeram necessárias 

“mudanças nas políticas de saúde, nos modelos assistenciais e nas políticas de recursos 

humanos em saúde”, que influenciaram o desenvolvimento da concepção de “trabalho em 

equipe” (PEDUZZI, 2009, p. 273). 

Peduzzi (2009, p. 275) nos diz ainda que: 

 

Na atualidade há um consenso em torno do “trabalho em equipe” no setor saúde, 

porém ainda persiste e predomina uma noção de equipe que se restringe à 

coexistência de vários profissionais numa mesma situação de trabalho, 

compartilhando o mesmo espaço físico e a mesma clientela, o que configura 

dificuldades para a prática das equipes, visto que a equipe precisa de interação para 

buscar assegurar a integralidade da atenção à saúde. 

 

Duarte et al. (2012) nos traz que o trabalho em equipe multiprofissional configura - se 

em uma modalidade de trabalho coletivo.  Devido à articulação de intervenções técnicas e à 

interação entre agentes, essa modalidade tem sido considerada uma estratégia de articulação 

da promoção e organização dos serviços. O campo da saúde, em sua complexidade, busca por 

um cuidado integral. As relações dos saberes e práticas, segundo a mesma autora, são um dos 

desafios para um cuidado orientado pela integralidade, sendo “o trabalho em equipe 

reconhecido como um dos elementos que favorece esse processo”. 

A proposta do trabalho em equipe de saúde, embora já reconhecida, reitera usualmente a 

subordinação do conjunto dos profissionais de saúde ao modelo biomédico, onde a prática 

multiprofissional tem também a subordinação ao profissional médico.  

Portanto, a tradição que prevalece cria obstáculos à incorporação de outros saberes e à 

integração desses e das diferentes áreas do conhecimento (PEDUZZI, 2007). 

Para esta autora: 
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é necessário compreender a intencionalidade e a racionalidade que orientam o 

trabalho em equipe de saúde, de modo a distinguir o trabalho em equipe 

fundamentado na tradição biomédica ancorado na medicalização da saúde e na 

mercantilização dos serviços; e o trabalho em equipe fundamentado nas 

necessidades de saúde dos usuários e da população da área de abrangência do 

serviço, orientado pela integralidade e pela interdisciplinaridade da saúde 

(PEDUZZI, 2007, p.163) 

 

Assim, na perspectiva do processo de trabalho em saúde, incluir Jürgen Haberman no 

marco teórico permite contemplar a relação entre o trabalho e interação, a articulação entre a 

dimensão tecnológica e a dimensão comunicativa. “O que caracteriza de forma sine que non 

uma equipe é a comunicação entre seus componentes e deste com os usuários, visto a natureza 

intersubjetiva do trabalho em saúde” (PEDUZZI, 2007, p. 164). 

 

As possibilidades de construir o trabalho em equipe no contexto da relação entre 

trabalho e agir comunicativo, “tomando o “outro” integrante da equipe como 

interlocutor e não instrumento do trabalho no horizonte normativo constituído pela 

integralidade, o cuidado em saúde e a primazia dos interesses/necessidades de saúde 

dos usuários...” (PEDUZZI, 2007, p. 166). 

 

As diferenças técnicas e dos saberes são específicos de cada trabalho especializado, e a 

integração da equipe não implica a anulação das diferenças entre as profissões, mas sim o 

compartilhamento de um conjunto de valores comum entre os integrantes da equipe 

(ARTMANN; RIVEIRA, 2006). 

Entretanto, segundo Peduzzi (2007), infelizmente, os valores compartilhados que 

prevalecem nos serviços de saúde são a fragmentação, a hierarquização das relações de 

trabalho, e o trabalho individualizado, onde ocorre a predominância de equipes, cuja atuação 

conforma meros agrupamentos profissionais. A mesma autora sugere retomar dois tipos de 

equipe:  

 

uma, em que a equipe se refere à mera presença de distintos agentes executando 

ações fragmentadas; e outra, em que a equipe se refere a recomposição e integração 

das inúmeras intervenções técnicas executadas pelos vários agentes, por meio da 

busca do entendimento e do reconhecimento mútuo entre os sujeitos envolvidos 

(PEDUZZI, 2007, p. 166). 

 

Peduzzi (2013, p. 978) nos diz que 

 

A educação e a prática interprofissional (EIP e PIP) constituem temas emergentes do 

campo da saúde em nível global, como atestado por duas recentes publicações que 

apontam a EIP orientada para o trabalho em equipe como componente de uma ampla 

reforma do modelo de formação profissional e de atenção à saúde. 
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A OMS traz como definição da Educação Interprofissional que “(...) o aprendizado que 

ocorre quando estudantes de duas ou mais profissões aprendem sobre os outros, com os outros 

e entre si para possibilitar a colaboração eficaz e melhorar os resultados de saúde” (OMS, 

2010, p. 7). 

De acordo com a OMS (2010, p.10) 

 

Os sistemas de saúde e educação devem trabalhar em conjunto para coordenar as 

estratégias para a força de trabalho de saúde. Se o planejamento da força de trabalho 

de saúde e a elaboração de políticas estão integrados, a educação interprofissional e 

a prática colaborativa podem ser plenamente sustentadas. 

  

Rossit; Batista, Batista (2014, p. 55) trazem que a educação interprofissional é uma 

tendência mundial, podendo ser evidenciada pelas políticas de saúde e de educação. Para os 

mesmos autores:  

Na prática colaborativa a análise do contexto, o planejamento, a intervenção 

propriamente dita e a avaliação das ações de saúde possibilitam uma maior 

aprendizagem no quando realizadas de forma compartilhada, pois um profissional 

individualmente tem influência apenas sobre a sua prática profissional específica, o 

que é ampliado quando se atua coletivamente por meio do trabalho em equipe e da 

integralidade cuidado ao paciente. 

 

Ferreira (2017, p. 14) complementa ao dizer que 

 

O trabalho em equipe interprofissional é resultante de relações recíprocas da 

articulação e da interação das ações executadas pelos seus integrantes.  

 

 Peduzzi (2011) nos adverte que: 

 

(...) não basta “juntar” profissionais de diferentes formações e que trabalhar 

harmonicamente e compartilhar uma mesma situação não torna, necessariamente, 

uma equipe integrada. Em saúde, as ações não se articulam naturalmente, 

requerendo que os profissionais reconheçam necessidades da situação e estabeleçam 

conexões permitindo que os nexos existentes entre as intervenções realizadas 

(inerentes a cada profissão) se deem de forma compartilhada e participativa (2017, 

p. 13).  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar o processo de formação de recursos humanos em saúde vinculados aos 

programas de residência do Hospital Sofia Feldman, com vistas à integralidade do 

cuidado e interprofissionalidade, na perspectiva de docentes, preceptores e 

residentes. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar a organização curricular dos programas de residência com o objetivo de 

compreender o desenvolvimento da integralidade e multi/interprofissional nas ações 

de cuidado desenvolvidas pelos atores em questão. 

 Investigar a presença no processo formativo de espaços reflexivos na perspectiva de 

integração teoria/prática na constituição de um cuidado integral e 

multi/interprofissional. 
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5. MÉTODO DE PESQUISA 

 

5.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório quali-quantitativo, visto que pretende-se 

conhecer, descrever e interpretar um fenômeno. Nesse caso, diz respeito à experiência dos 

residentes, docentes e preceptores envolvidos no processo de formação de profissionais de 

saúde desenvolvido nos programas de Residências em Saúde do Hospital Sofia Feldman 

(HSF). Esses programas constituem as Residências Uniprofissional em Enfermagem 

Obstétrica (REO), Multiprofissional em Neonatologia (RMN), Médica em Ginecologia e 

Obstetrícia (RMGO) e Médica em Neonatologia (RMN). 

De acordo com Minayo (1993), Godoy (1999) e Landim et al. (2006), as abordagens 

qualitativas e quantitativa não se opõem, se completam para explicar a multicasualidade dos 

problemas e buscar as respostas que a sociedade exige.  

 

A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza; (…) a abordagem 

qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, 

um lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas. O 

conjunto de dados quantitativos e qualitativos, porém não se opõe. Ao Contrário, se 

complementam, pois, a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, 

excluindo qualquer dicotomia (MINAYO, 1996, p.22). 

 

De acordo com Gil (2010), pesquisas exploratórias têm o objetivo de proporcionar 

maior familiaridade com o problema a ser estudado. Constituem um modo de oferecer 

informações sobre o fato, ou fenômeno estudado. Na pesquisa descritiva, ocorre a descrição 

das características de determinado grupo, podendo ir além da simples identificação da relação 

entre variáveis. 

 

5.2. Cenário da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no Hospital Sofia Feldman (HSF), nos programas de 

Residências em Saúde do Hospital Sofia Feldman (HSF). Dentre eles, Residências 

Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica (REO), Multiprofissional em Neonatologia 

(RMN), Médica em Ginecologia e Obstetrícia (RMGO) e Médica em Neonatologia (RMN).  
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O HSF, pertencente à Fundação de Assistência Integral à Saúde (FAIS), que é uma 

instituição filantrópica de direito privado, localizado no Distrito Sanitário Norte do Município 

de Belo Horizonte. 

O hospital desenvolve uma atenção integral e humanizada à saúde da mulher no ciclo 

gravídico, puerperal e da criança no período neonatal, por meio de equipes multiprofissionais. 

Os recursos financeiros são exclusivamente provenientes da prestação de serviços ao SUS. 

Contextualizando o cenário assistencial, o HSF é referência obstétrica para uma 

população de aproximadamente 500.000 pessoas, dos Distritos Sanitários Norte e Nordeste de 

Belo Horizonte, Região Metropolitana e para outros municípios do interior do estado de 

Minas Gerais.  

 

 

FIGURA 1 - Distribuição dos distritos sanitários da região metropolitana de Belo 

Horizonte 

Fonte: https://prefeitura.pbh.gov.br/saude acesso em 20/11/2018. 

 

A Instituição conta com 87 leitos para atendimento obstétrico e 85 para atendimento de 

neonatologia, distribuídos em um prédio com seis andares e duas casas anexas à Instituição, 

denominadas Casa da Gestante Zilda Arns e Casa do Bebê. A assistência visa garantir às 

usuárias e usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) o acesso aos serviços de saúde, à 

resolutividade, à humanização no atendimento e sua consequente satisfação. As parturientes 

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude
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atendidas nos Centros de Saúde desses distritos devem ser informadas, desde o pré-natal, que 

o Hospital Sofia Feldman é a sua referência, para que, tanto na hora de terem seus bebês, 

quanto nos fins de semana e/ou feriados em que necessitarem de assistência médica e os 

Centros de Saúde não estiverem abertos, se dirigirem diretamente para o Hospital. 

Para saber quais são os Centros de Saúde que têm o Sofia como Maternidade de 

Referência: 

Maternidade: unidade de assistência multi e interdisciplinar, atenção humanizada, 

alojamento conjunto, favorecimento da presença do acompanhante em tempo integral, 

incentivo ao parto normal, oferecimento de métodos farmacológicos e não-farmacológicos de 

alívio de dor e planejamento familiar, inclusive cirúrgico. 

CPN (Centro de Parto Normal Dr. David Capistrano da Costa Filho): unidade intra-

hospitalar do Hospital Sofia Feldman, propicia segurança, acolhimento e conforto à 

parturiente de baixo risco e ao recém-nascido, com assistência humanizada e de qualidade, 

com capacidade para atender até 150 partos ao mês. Construído com recursos do Ministério 

da Saúde e inaugurado em novembro de 2001, o CPN é a primeira Casa de Parto de Minas 

Gerais onde a mulher tem livre escolha para a posição no trabalho de parto e de parto, acesso 

ao parto na água e aos métodos não farmacológicos para alívio da dor. 

CPN (Centro de Parto Normal Helena Greco): a Unidade intra-hospitalar foi inaugurada 

em 2011 e conta com 5 quartos, sendo três deles com banheira para parto na água. Os quartos 

ganharam nomes sugestivos em homenagem às mulheres: Maria Nazareth, Chica da Silva, 

Dona Beija, Adélia Prado e Yara Tupinambá.  Todos contam com a Bola de Pilates para 

facilitar o trabalho de parto. A CPN também oferece assistência multi e interdisciplinar, 

atenção humanizada, alojamento conjunto, favorecimento da presença do acompanhante em 

tempo integral, incentivo ao parto normal e oferecimento de métodos farmacológicos e não-

farmacológicos de alívio à dor. 

Casa da Gestante: o Programa de Internação Domiciliar Obstétrico, através da Casa da 

Gestante, permite que as mulheres que necessitam de atenção em serviço de saúde de maiores 

complexidades, durante a gestação ou após o parto, recebam atendimento adequado até o 

momento de sua internação definitiva no Hospital. 

Doula Comunitária: referência multiplicada pelo Ministério da Saúde em maternidades 

públicas de várias regiões do país e do município de Belo Horizonte. Trata-se de um projeto 

http://www.sofiafeldman.org.br/atencao-a-mulher/maternidade/
http://www.sofiafeldman.org.br/atencao-a-mulher/cpn/
http://www.sofiafeldman.org.br/atencao-a-mulher/maternidade/
http://www.sofiafeldman.org.br/atencao-a-mulher/pid-obs/
http://www.sofiafeldman.org.br/atencao-a-mulher/doula/
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onde voluntárias da comunidade oferecem apoio físico e emocional às usuárias e suas famílias 

durante o pré-parto e parto. 

NTIC (Núcleo de Terapias Integrativas): reúne ações estratégicas voltadas à 

humanização da assistência, onde recursos naturais e terapêuticos são utilizados para prevenir 

agravos, recuperar e promover a saúde de usuárias, usuários, trabalhadoras e trabalhadores. 

(*) Determinação da SMSA/BH – Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, 

para estruturar a atenção à saúde no município e cumprir os princípios de equidade, 

universalidade e integralidade do SUS. 

Unidade de Terapia Intensiva: com 41 leitos na UTI  (Unidade de Tratamento Intensivo) 

e 45 leitos na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), sendo 30 convencionais e 15 

cangurus. A Neonatologia é um espaço de assistência multi e interdisciplinar com incentivo 

ao aleitamento materno e desenvolvimento de estratégias de humanização voltadas à 

integralidade do cuidado, tais como: cuidado “mãe/pai canguru”, internação conjunta na UCI, 

Espaço de Sofias, incentivo à presença do pai, à participação da família, Casa do Bebê, apoio 

da Amiga da Família e acompanhamento ambulatorial após a alta do recém-nascido de risco. 

Espaço de Sofias: um espaço que oferece condições de repouso, alimentação e 

acompanhamento pela equipe multiprofissional de saúde para facilitar e estimular a presença 

das mães de recém-nascidos internados na UTI neonatal. 

Casa do Bebê: Espaço apropriado para internação do bebê que necessita alcançar peso 

ideal, idade adequada ou de fototerapia para receber alta. A Casa do Bebê possui um 

alojamento conjunto que permite a presença da mãe durante todo o período de internação do 

recém-nascido.  O Horário de visita é ampliado, das 9h às 21h, todos os dias. 

Amiga da Família: voluntárias da comunidade que atuam junto às mães dos recém-

nascidos da Unidade Neonatal, apoiando e auxiliando-as quanto ao aleitamento materno e 

encorajando-as a assumirem alguns cuidados com o bebê, antes realizados pela voluntária ou 

pela enfermagem. 

Em 2017, foram assistidos 10.945 partos, com uma média de 900 partos por mês, e os 

indicadores assistenciais revelam que mais de 70% dos partos são normais. Desses, mais de 

80% são assistidos por enfermeiros obstetras. Cerca de 90% dos partos ocorrem na presença 

de um acompanhante de escolha da mulher, e a interação entre mãe e filho na sala de parto 

ocorre em aproximadamente 87% dos partos.  

http://www.sofiafeldman.org.br/atencao-a-mulher/nt-integrativas/
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O hospital, desde a sua criação, contribui para a formação de profissionais da área da 

saúde. O objetivo é incentivar o processo de capacitação dos seus trabalhadores e contribuir 

para a formação de profissionais para a saúde, por meio de parcerias estabelecidas com 

diversas instituições de ensino, nacionais e internacionais. Algumas dessas parcerias são: 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Ministério da Saúde (MS), Japan 

International Cooperation Agency (JICA), Agência Brasileira de Colaboração (ABC), 

Programa de Incubadora da Integralidade (LAPPIS), entre outros desenvolvidos na Linha de 

Ensino e Pesquisa (LEP) do Hospital Sofia Feldman. 

A Linha de Ensino e Pesquisa busca sistematizar as ações desenvolvidas no Hospital e 

avançar em novas, de modo a dar suporte à atualização dos processos, necessária à qualidade 

no cuidado e assistência. 

É norteada pelas seguintes diretrizes: 

 visão ampliada do ensino, apoiando e promovendo a formação e a capacitação de 

recursos humanos, do ensino fundamental à pós-graduação, voltado para a assistência 

à saúde; 

 apoio, incentivo, colaboração e promoção de pesquisas no âmbito da Instituição, 

desde que resguardados os princípios da Resolução 196/96, que regulamenta a 

realização de pesquisa em seres humanos; 

 foco na multiprofissionalidade e alcance da interprofissionalidade, imprescindíveis à 

implementação do modelo de gestão centrada na integralidade do cuidado. 

A LEP/HSF analisa, delibera e apoia solicitações de trabalhadores para participação em 

atividades de capacitações diversas (congressos, palestras, seminários e outros), para estágio, 

visita técnica (de forma individual e em grupo) de profissionais de outras instituições, e para 

realização de pesquisas no âmbito do Hospital. Inclui-se também a implementação de 

monografias, dissertações e teses. Conhecedores da relevância da pesquisa para o 

fortalecimento das práticas cuidadoras no Sofia, foi criado o primeiro Programa Incubadora 

da Integralidade.  

O Programa constituiu-se como proposta estruturante para a LEP, visando à 

sistematização das ações de ensino e pesquisa já existentes, a proposição e a implementação 

de novas atividades que poderão resultar em produção do conhecimento na Instituição. 
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A LEP/HSF ainda abriga o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Sofia Feldman 

(CEP/HSF), o 66º CEP de Minas Gerais, cadastrado no Sistema Nacional de Ética em 

Pesquisa (SISNEP).  

São 551 CEPs em todo o país, 277 cadastrados. O CEP/HSF é uma instância colegiada 

que desempenha papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno da ética na 

ciência. Criado em reunião do Colegiado Diretor do HSF, em 14 de abril de 2005, integra o 

Sistema de Comitês de Ética em Pesquisa da Nacional de Ética em Pesquisa (CEPs/CONEP). 

Os CEPs foram criados em atendimento à Resolução n° 196 de 10 de outubro de 1996, do 

Conselho Nacional de Saúde, que normatiza os aspectos éticos de pesquisas envolvendo seres 

humanos. Nessa resolução, fica definido que toda pesquisa (atividade que tem como objetivo 

desenvolver/contribuir para o conhecimento) envolvendo seres humanos deverá ser submetida 

à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

Atualmente, os Programas de Residência do HSF contam com 112 residentes, 

aproximadamente 30 docentes que são profissionais da instituição, e o maior contingente de 

profissionais está no grupo de preceptores, em torno de 180 profissionais que devem ter, no 

mínimo, a titulação de especialista na área de atuação. 

 

5.3 Coleta de dados e População 

 

A coleta de dados aconteceu de forma simultânea por meio dos instrumentos 

qualitativos, como o grupo focal e entrevistas semi-estruturadas, bem como, a aplicação de 

escala atitudinal do tipo Likert como elemento quantitativo. A determinação da população 

constituída de docentes, preceptores e residentes se deu de forma aleatória considerando as 

exigências metodológicas para a constituição amostral de cada grupo. 

 

5.3.1 Grupo Focal  

 

Para a realização da coleta de dados foi realizado um Grupo focal, o qual consiste em 

uma técnica de pesquisa que utiliza as sessões grupais, onde ocorrem discussões para a 

obtenção de dados a partir da expressão da opinião dos mesmos. 
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De acordo com Westpltal, Bogus, e Faria (1996, p. 473), o grupo focal permite que os 

participantes “expressem suas percepções, crenças, valores, atitudes e representações sociais 

sobre questões específicas, num ambiente permissivo e não-constrangedor”.  

Essas mesmas autoras relatam que o interesse inicial por entrevistas em grupo adveio da 

facilidade de obter dados com nível de profundidade em um tempo menor. A recomendação 

da utilização da técnica é devida a maior possibilidade de “se pensar coletivamente uma 

temática que faz parte da vida das pessoas, pressupondo que percepções, atitudes, opiniões e 

representações são socialmente construídas, a expressão das mesmas seria mais facilmente 

captada durante um processo de interação” (WESTPLTAL; BOGUS; FARIA, 1996, p. 473). 

Os participantes do grupo focal foram os preceptores dos Programas de Residência do 

HSF, totalizando o número de oito. Esses foram convidados a participar por meio de 

comunicado com o dia, horário e local, sendo esclarecido o caráter sigiloso e anônimo das 

informações colhidas. 

Antes do início das discussões, foi realizada a leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (cf. Apêndice A). Nesse momento, também foi 

averiguada a autorização dos participantes para que as discussões fossem gravadas. 

O grupo focal foi conduzido por um moderador e um relator. Os grupos focais foram 

realizados em uma sala do Centro de Capacitação do HSF, garantindo privacidade para os 

participantes. O grupo focal teve duração de aproximadamente 1 hora de 30 minutos, e foi 

iniciado pela apresentação dos conceitos sobre integralidade, multiprofissionalidade e 

interprofissionalidade. A seguir foram apresentadas as questões norteadoras:  

1) Como foi sua aproximação para exercer a preceptoria no Programa de Residência 

ao qual você pertence? Você conhece o Projeto Pedagógico de sua Residência?; 

2) O alcance dos objetivos de formação na residência do HSF a qual você pertence 

estão alinhados aos princípios do PP e são evidenciados nas avaliações realizadas 

durante o processo formativo? (avaliação das práticas ao longo do curso, grupo de 

discussão de casos clínicos); 

3) Considere esses conceitos e responda: como você avalia a sua atividade de ensino 

considerando a aplicabilidade dos conceitos acima apresentados?; 

4) Quais os problemas (desafios) e possibilidades (perspectivas) que a residência a 

qual você pertence apresentam? 
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5.3.2 Entrevista semi-estruturada  

 

Foram construídas entrevistas semi-estruturas, as quais foram aplicadas a seis docentes 

dos Programas de Residências do HSF (20% da população) compostas por 4 questões (cf. 

Apêndice A). 

A entrevista semi-estruturada é um recurso metodológico que permite ao entrevistador a 

realização de perguntas pré-estabelecidas, bem como a expressão do entrevistado sobre 

aspectos não contidos nas perguntas (MINAYO, 2001).  

A entrevista teve duração de aproximadamente 30 minutos, e foi composta pela 

apresentação dos conceitos sobre:  

1) Como foi sua aproximação para exercer a preceptoria no Programa de Residência a 

qual você pertence? Você conhece o Projeto Pedagógico de sua Residência?; 

2) O alcance dos objetivos de formação na residência do HSF a qual você pertence 

estão alinhados aos princípios do PP e são evidenciados nas avaliações realizadas 

durante o processo formativo? (avaliação das práticas ao longo do curso, grupo de 

discussão de casos clínicos); 

3) Considere esses conceitos e responda: como você avalia a sua atividade de ensino 

considerando a aplicabilidade dos conceitos acima apresentados; 

4) Quais os problemas (desafios) e possibilidades (perspectivas) que a residência a 

qual você pertence apresentam? 

 

5.3.3.Escala Atitudinal do Tipo Likert  

 

A escala atitudinal do tipo Likert (Apêndice C) foi desenvolvida por Rensis Likert 

(1932) para mensurar atitudes no contexto das ciências comportamentais. Essa escala consiste 

em tomar um construto e desenvolver um conjunto de afirmações relacionadas à sua 

definição, para as quais os respondentes emitirão seu grau de concordância. (JÚNIOR; 

COSTA, 2014). 
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Com o passar do tempo, “começou a ser aplicada às demais áreas do conhecimento, 

considerando-se as influências exercidas pelas condições sociais sobre a avaliação da opinião 

e da satisfação” (BRANDALISE, 2005; FERREIRA, 2004, 2013, 2014).  

Segundo Ferreira (2004, 2013, 2014); Ferreira apud Bonfim; Puccini, 2017) este 

instrumento constitui-se “numa escala de percepção que busca verificar o nível de 

concordância do indivíduo com assertivas positivas ou negativas sobre o objeto da pesquisa”.   

Para a construção adequada do instrumento atitudinal do tipo Likert, deve-se proceder à 

validação de conteúdo que consiste nas seguintes etapas:  

 construção de dimensões à luz dos objetos estipulados na pesquisa; 

 construção de asserções positivas ou negativas com o uso de fraseologia clara, 

objetiva e pertinente à população dos respondentes para cada dimensão por meio de: 

  equivalência semântica (significado das palavras);  

 equivalência cultural (termos e situações cotidianas diferentes entre as 

culturas);  

 equivalência conceitual (palavras que possuem significados culturais 

diferentes); 

 randomização das asserções; 

 atribuição de pontuação com a oferta de quatro opções de resposta que tem início na 

concordância plena até a discordância plena, entremeadas pela inclinação à 

concordância e inclinação à discordância O uso de opções pares de resposta evita a 

tendência centrante (OLIVEIRA, 2001); 

 aplicação de pré-teste junto a pares ou a juízes; 

 aplicação do referido instrumento já modificado com as contribuições recolhidas; 

 validação estatística posterior quanto à dispersão e confiabilidade; 

 análise quali/quantitativa dos resultados. 

Essa escala foi aplicada aos residentes regularmente vinculados aos Programas de 

Residência do HSF, em número de 70 respondentes (62,5% da população) após assinatura do 

TCLE, e foi composta por quatro dimensões:  

1) organização curricular das RHSF (PPP, objetivos de formação/avaliação e 

conteúdos/métodos); 
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2) presença da Educação multi/interprofissional nos processos formativos das 

RESHSF; 

3) presença da Integralidade do cuidado nos processos de formação das RESHSF; 

4) os processos formativos da RESHSF e seus desafios e perspectivas. 

Tais dimensões foram distribuídas em trinta e duas asserções e foram ofertadas quatro 

opções de respostas: 

 CP – CONCORDO PLENAMENTE: Você concorda totalmente com a asserção; 

 IC – INCLINADO A CONCORDAR: Você tende a concordar com a asserção;  

 ID – INCLINADO A DISCORDAR: Você tende a discordar da asserção; 

 DP – DISCORDO PLENAMENTE: Você discorda totalmente da asserção.  

Os eixos de análise da escala foram: 

 Programas de Residência oferecidos pelo HSF, a saber: 

 Residência Multiprofissional em Neonatologia com dois anos de 

duração (R1 e R2); 

 Residência em Enfermagem Obstétrica com dois anos de duração (R1 e 

R2); 

 Residência Médica em Neonatologia com três anos de duração (R1, R2 

e R3); 

 Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia com três anos de 

duração (R1, R2 e R3); 

 Sexo ( ) M ( ) F; 

 Idade: ( ) 18 a 23 anos; ( ) 24 a 29 anos; ( ) Acima de 30 anos. 

A escala atitudinal do tipo Likert foi aplicada aos residentes regularmente matriculados 

nos Programas de Residência do Hospital Sofia Feldman, totalizando 59 instrumentos que 

encontram-se em processo de validação estatística. 

 

 



 

51 

 

6. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados no grupo focal e nas entrevistas semi-esturuturadas foram 

sistematizados e analisados por meio da análise de conteúdo na modalidade temática proposta 

por Bardin (1977, p.42), que a define como:  

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. 

 

Esse processo contém três etapas de análise: a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos resultados, incluindo-se a inferência e a interpretação. 

Câmara (2013, p.183) nos mostra este processo, 

 

A primeira fase, a pré-análise, pode ser identificada como uma fase de organização. 

Nela estabelece-se um esquema de trabalho que deve ser preciso, com 

procedimentos bem definidos, embora flexíveis. Normalmente, segundo Bardin 

(2011), envolve a leitura “flutuante”, ou seja, um primeiro contato com os 

documentos que serão submetidos à análise, a escolha deles, a formulação das 

hipóteses e objetivos, a elaboração dos indicadores que orientarão a interpretação e a 

preparação formal do material. Inicia-se o trabalho escolhendo os documentos a 

serem analisados. No caso de entrevistas, elas serão transcritas e a sua reunião 

constituirá o corpus da pesquisa. Para tanto, é preciso obedecer às regras de 

exaustividade (deve-se esgotar a totalidade da comunicação, não omitir nada); 

representatividade (a amostra deve representar o universo); homogeneidade (os 

dados devem referir-se ao mesmo tema, serem obtidos por técnicas iguais e colhidos 

por indivíduos semelhantes); pertinência (os documentos precisam adaptar-se ao 

conteúdo e objetivo da pesquisa) e exclusividade (um elemento não deve ser 

classificado em mais de uma categoria).  

 

A seguir são construídas as unidades de registro e contexto e a categorização. 
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7. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp, 

respeitando-se os critérios e determinações da Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional 

de Saúde, resguardando a vontade e o anonimato dos participantes. O projeto também contou 

com a aprovação do Comitê de Ética Institucional do HSF. 

Ressalta-se que todos os participantes assinaram o termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B). 
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8. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Essa pesquisa teve como objetivo analisar o processo de formação de profissionais de 

saúde vinculados aos programas de residência do Hospital Sofia Feldman, com vistas à 

integralidade do cuidado e interprofissionalidade na perspectiva dos docentes, preceptores e 

residentes. Os objetivos específicos são: 

 analisar a organização curricular dos programas de residência para compreender o 

desenvolvimento da integralidade e multi/interprofissionalidade nas ações de 

cuidado; 

 investigar a presença no processo formativo de espaços reflexivos na perspectiva 

de integração teoria/prática na constituição de um cuidado integral e 

multi/interprofissional. 

A Figura 2 nos mostra o Caminho Metodológico da Pesquisa a Luz dos Objetivos da 

Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora.

Objetivo Geral 

Integralidade/Interprofissionalidad

e 

RHSF 

 

Multi/Interprofissional 

 

Teoria /Prática 

e 

Espaços Reflexivos 

 

Instrumento Likert 

para Residentes 

Entrevista 

semiestruturada para 

Docentes 

Grupo Focal para 

Preceptores 

FIGURA 2 - O caminho metodológico da pesquisa à luz dos objetivos da 

pesquisa 
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A população estudada na pesquisa foi composta por oito preceptores que representou 

10,0% desta população, e a estes foi aplicado o grupo focal. Seis docentes que constituiram 

uma amostra de 20,0% e foram submetidos à entrevista semiestruturada. 

Os dados oriundos do grupo focal e das entrevistas semiestruturadas foram analisados 

por meio da análise de conteúdo na modalidade temática.  

Cinquenta e nove alunos dos Programas das residências Uniprofissional em 

Enfermagem Obstétrica (REO), Multiprofissional em Neonatologia (RMN), Médica em 

Ginecologia e Obstetrícia (RMGO) e Médica em Neonatologia (RMN) foram submetidos a 

um instrumento atitudinal do tipo Likert. Essa amostra totalizou 53% desse grupo, e o 

instrumento foi validado em seu conteúdo e estatisticamente quanto à sua dispersão e 

confiabilidade. 

Apresentaremos inicialmente os dados obtidos pelo instrumento atitudinal do tipo Likert 

aplicado ao conjunto de residentes dos programas do RHSF. A seguir, apresentaremos os 

dados provenientes das entrevistas e do grupo focal problematizando-os.  

Dessa forma, podemos confrontar as percepções dos residentes, do corpo docente e de 

preceptoria no sentido de compreender como o processo formativo dos programas 

pesquisados abarcaram suas assertividades, contradições e desafios. 

O instrumento Likert foi aplicado aos residentes dos Programas das residências 

Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica (REO), Multiprofissional em Neonatologia 

(RMN), Médica em Ginecologia e Obstetrícia (RMGO) e Médica em Neonatologia (RMN), 

totalizando 51,7% da população.  

Os eixos de análise foram: tipo de residência, faixa etária com três intervalos e sexo.  

 A Tabela 1 apresenta a distribuição segundo os eixos adotados.  
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TABELA 1 - Perfil da População e respectiva Amostra da dissertação “O Processo de 

Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de Residência do Hospital 

Sofia Feldman à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 2019. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Os Gráficos 1, 2 e 3 evidenciam as distribuições dos eixos de análise apresentada na 

Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora.

R1 R2 R3 Total %

Resid. Multi NEO 12 13 0 25 61%

Resid. Enf. Obstetrícia 15 13 0 28 58%

Resid. Médica NEO 1 1 0 2 67%

Resid. Médica GO 2 0 2 4 21%

30 27 2 59 53%

18 a 23 anos 7 1 0 8 100%

24 a 29 anos 19 23 0 42 50%

Acima 30 anos 4 3 2 9 47%

30 27 2 59 53%

Feminino 27 27 2 56 54%

Masculino 3 0 0 3 38%

30 27 2 59 53%

41

48

3

19

84

Total 111

Eixos

111

Respondentes

Total 111

Total

Tipo de Residência

Faixa Etária

Sexo
103

8

8

19

Total de 

Residentes

GRÁFICO 1 - Perfil da população amostral quanto à distribuição por tipo de residência da 

dissertação “O Processo de Formação de Profissionais de Saúde Desenvolvido nos 

Programas de Residência do HSF à luz da Integralidade e Interprofissionalidade” 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

GRÁFICO 3 - Perfil da população amostral quanto à distribuição por sexo da dissertação “O 

Processo de Formação de Profissionais de Saúde Desenvolvido nos Programas de Residência 

do HSF à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 2019. 

GRÁFICO 2 - Perfil da população amostral quanto à distribuição por faixa etária da 

dissertação “O Processo de Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido nos 

Programas de Residência do HSF à luz da Integralidade e Interprofissionalidade” 
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Segundo Ferreira (2004, 2013, 2014); Ferreira apud Bonfim; Puccini, 2017) esse 

instrumento constitui-se “numa escala de percepção que busca verificar o nível de 

concordância do indivíduo com assertivas positivas ou negativas sobre o objeto da pesquisa”. 

Para essa escala, à luz dos objetivos desta pesquisa, foram construídas 4 dimensões:  

 Dimensão D1- Organização Curricular das RHSF; 

 Dimensão D2- Presença da educação multi/ interprofissional no processo formativo 

das RHSF; 

 Dimensão D3 - Presença da Integralidade do Cuidado nos processos formativos das 

RHSF; 

 Dimensão D4 - O Processo formativo das RHSF e seus desafios e perspectivas. 

A escala foi validada em conteúdo, considerando-se: 

 equivalência semântica (significado das palavras);  

 equivalência cultural (termos e situações cotidianas diferentes entre as culturas); 

 equivalência conceitual (palavras que possuem significados culturais diferentes). 

Foram atribuidos pontos de 1 a 4 com duas escalas: 1/2/3/4 e 4/3/2/1 gerando 3 

intervalos de avaliação: 

 de 1,00 – 1,99 pontos = zona ruim;  

 de 2,00 – 2,99 pontos = zona de atenção; 

 de 3,00 – 4,00 pontos = zona de conforto; 

 randomização das assertivas; 

 pré teste para incorporação das contribuições. 

Após a aplicação, o instrumento foi validado quanto à dispersão e confiabilidade. 

 

TABELA 2 - Resultado da dispersão das asserções validadas da dissertação “ O 

Processo de Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de Residência 

do Hospital Sofia Feldman à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 

2019. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

24

0,83 

Nº de asserções validadas

Dispersão
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

QUADRO 3 - Dimensões com as médias finais das asserções validadas da dissertação 

“O Processo de Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de 

Residência do Hospital Sofia Feldman à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo 

Horizonte, 2019. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A literatura recomenda que a dispersão deve ser no máximo de 40%. Nessa pesquisa 

foram perdidas, por consensos positivos e negativos, 8 asserções, o que equivaleu a 25% do 

total de 32. Isso revela uma validação de conteúdo de qualidade com uma fraseologia clara, 

adequada e objetiva. 

As asserções não validadas estatisticamente serão consideradas qualitativamente, 

conforme recomenda a literatura, pois foram em sua totalidade consensos positivos e 

negativos, e evidenciam acertos e desafios a serem enfrentados. 

A validação estatística quanto à confiabilidade indicou um valor de 0,90, apontando 

para uma solidez estatística dos dados. 

24

0,90 

Nº de asserções validadas

Confiabilidade

TABELA 3 - Resultado da confiabilidade das asserções validadas da dissertação “O 

Processo de Formação de Profissionais de Saúde Desenvolvido nos Programas de Residência 

do Hospital Sofia Feldman à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 

2019. 

Média

Dimensão D1: ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

DOS PRES DO HSF 

Dimensão D2: PRESENÇA DA EDUCAÇÃO 

MULTI/INTERPROFISSIONAL NO PROCESSO 

FORMATIVO DOS PRES DO HSF

Dimensão D3: PRESENÇA DA INTEGRALIDADE 

DO CUIDADO NOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO 

DOS PRES DO HSF

Dimensão D4: O PROCESSO FORMATIVO DOS 

PRES DO HSF E SEUS DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

05,09,13,17,21,25,28,30,31,32 2,48

02,06,10 3,13

07,11,19,23,26,29 2,70

04,08,12,16,20 2,41

Assertivas validadasDimensões
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Assim, as dimensões e suas respectivas asserções foram diponibilizadas conforme nos 

mostra o Gráfico 4: 

 

GRÁFICO 4 - Perfil geral atitudinal por dimensão da dissertação “O Processo de Formação 

de Profissionais de Saúde Desenvolvido nos Programas de Residência do Hospital Sofia 

Feldman à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 2019. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As dimensões D1, D3 e D4 encontram-se em zona de atenção, demandando 

providências de correção à médio prazo. A dimensão D2 ficou numa zona de conforto, 

evidenciando assertividade quanto à presença dos conceitos de multiprofissionalidade e 

interprofissionalidade nos processos formativos dos Programas de residência do HSF. 

No processo de validação estatística, os eixos de análise selecionados (faixa etária, sexo 

e tipo de programa de residência) não demonstraram estatisticamente interferência nos dados 

obtidos e, assim sendo, não foram considerados. Passaremos à análise de cada dimensão e 

suas respectivas asserções. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

2,50

2,87 2,38 2,55 2,41 2,27 2,36 2,40 3,60 2,15

2,70

2,41

2,33 2,57 2,44 2,70 2,08

3,44 3,11 3,08 3,11 3,26 3,12 3,07 3,83 3,25

3,11 2,68 2,81 2,71 2,54 2,73 2,72 2,50

Dimensão D3: PRESENÇA DA 

INTEGRALIDADE DO CUIDADO NOS 

PROCESSOS DE FORMAÇÃO DOS 

PRES DO HSF

Dimensão D1: ORGANIZAÇÃO 

CURRICULAR DOS PRES DO HSF 

Dimensão D2: PRESENÇA DA 

EDUCAÇÃO 

MULTI/INTERPROFISSIONAL NO 

PROCESSO FORMATIVO DOS PRES 

DO HSF

Dimensão D4: O PROCESSO 

FORMATIVO DOS PRES DO HSF E 

SEUS DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

Sexo Faixa Etária Tipo de Residência
Resid. 

Médica 

NEO

Resid. 

Médica GO

Média Geral
Masculino Feminino 18 a 23 anos24 a 29 anosAcima 30 anos

Resid. 

Multi NEO

2,83 2,46 2,60 2,492,48

3,13

Resid. Enf. 

Obstetrícia

QUADRO 4 - Dimensões com suas respectivas médias das asserções validadas e eixos de análise da dissertação “O Processo de 

Formação de Profissionais de Saúde Desenvolvido nos Programas de Residência do HSF à luz da Integralidade e Interprofissionalidade" 
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GRÁFICO 5 - Perfil atitudinal da dimensão - D1: Organização curricular dos pres do 

HSF, da dissertação “O Processo de Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido 

nos Programas de Residência do Hospital Sofia Feldman à luz da Integralidade e 

Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 2019. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Essa dimensão teve média de 2,48 pontos, o que indica uma zona de atenção 

demandando a necessidade de correções à médio prazo. 

A asserção A17 apontou que “os cenários de prática das RESHSF não se 

constituem em espaços de aprendizagem” com 1 ponto para a CP. Os residentes 

postaram-se a inclinação à discordância, fato extremamente positivo, pois os cenários de 

prática, especialmente do SUS, devem prover momentos de aprendizagem por meio da 

integração da teoria com a prática. 

Outro aspecto relevante é a presença da interdisciplinaridade, condição necessária 

no âmbito do trabalho para serem gerados modelos de atenção à saúde multi e 

interprofissionais. Nesse sentido, a inclinação à concordância por parte dos alunos com 

a asserção A13, que sustentou que “o processo formativo das RESHSF é desenvolvido 

por meio de um currículo interdisciplinar” com 4 pontos para a CP e média de 3,02 

pontos, evidencia um importante acerto curricular. 
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“Os Projetos Políticos Pedagógicos das RESHSF baseiam-se no desenvolvimento 

de um processo de ensino/aprendizagem que favoreça momentos de reflexão crítica 

sobre as formas de cuidado prestado aos usuários” foi o que defendeu a asserção A5 

com 4 pontos para CP. Os residentes postaram-se inclinados a discordar. 

As premissas defendidas por qualquer PPP se constituem em grandes normativas 

que devem guiar a construção curricular. 

Vasconcelos (2002, p.143) nos diz que:  

 

O PPP é um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os 

desafios do cotidiano de uma IE, de uma forma refletida, consciente, 

sistematizada, orgânica e, o que é essencial, participativa. É uma metodologia 

de trabalho que possibilita resignificar a ação de todos os agentes da 

instituição  

 

Podemos depreender que aspectos didático-metodológicos não estejam 

contribuindo para o favorecimento de espaços crítico-reflexivos. As asserções A9, A21, 

A25, A28, 30, 31 e 32 evidenciam algumas dificuldades nesse âmbito.  A asserção A9 

defendeu que “as metodologias desenvolvidas nas RESHSF para construção do 

conhecimento integram teoria e prática durante o processo formativo”, com 4 pontos 

para a CP, e os residentes ficaram inclinados a discordar.   

A asserção A21 sustentou que “o docente das RESHSF não reconhece as 

dificuldades apresentadas pelos residentes ao longo do processo do processo ensino-

aprendizagem”, com 1 ponto para a CP, e os respondentes mostraram-se inclinados a 

concordar, o que se constitui um aspecto negativo.  

O mesmo aconteceu na asserção A25, com uma percepção ainda mais negativa 

quando se afirmou que “o preceptor das RESHSF não reconhece as dificuldades 

apresentadas pelos residentes ao longo do processo do processo ensino-aprendizagem”, 

com 1 ponto para a CP, e os respondentes concordaram plenamente. Ou seja, tanto na 

perspectiva da teoria, como na da prática, as dificuldades dos alunos (residentes) não 

são reconhecidas e, ao não sê-las, o processo de ensino/aprendizagem fica 

comprometido. 

As asserções A28 e A30 apontaram respectivamente que “o docente do RESHSF 

analisa e comenta com os residentes os resultados das atividades desenvolvidas e 

avaliadas, corrigindo erros e esclarecendo dúvidas ao longo do processo de formação”, e 
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“o preceptor do RESHSF analisa e comenta com os residentes os resultados das 

atividades desenvolvidas e avaliadas, corrigindo erros e esclarecendo dúvidas ao longo 

do processo de formação”, ambas com 4 pontos para a CP, e os residentes tenderam a 

discordar.  

É de fundamental importância que um processo de ensino/aprendizagem seja 

marcado pela avaliação em suas três perspectivas: a diagnóstica, a formativa e a 

somativa. 

Luckesi (2005, p.92) aponta para o fato da avaliação só ter sentido quando 

articulada com um PPP, e o autor lança mão dos conceitos de verificação e avaliação 

 

De um lado a verificação “[...] encerra-se com a obtenção do dado ou 

informação que se busca, isto é, ‘vê-se’ ou ‘não se vê’ alguma coisa. E... 

pronto! Por si, a verificação não implica que o sujeito retire dela 

consequências novas e significativas.” Do outro lado, a avaliação implica 

uma valoração positiva ou negativa diante do objeto avaliado: “Isso quer 

dizer que o ato de avaliar não se encerra na configuração de valor ou 

qualidade [...] exigindo uma tomada de posição favorável ou desfavorável ao 

objeto de avaliação, com uma consequente decisão de ação.” 

 

Por último, as asserções A31 e A32 relacionaram as questões apresentadas acima 

ao afirmarem que “o docente das RESHSF possui competência didático/pedagógica 

(saber/ensinar) na construção do conhecimento” e que “o preceptor das RESHSF possui 

competência didático/pedagógica (saber/ensinar) na construção do conhecimento”, 

ambas com 4 pontos para a CP, e os residentes tenderam a discordar. 

Temos como síntese dessa dimensão à luz da percepção dos residentes que: 

 existe o reconhecimento dos cenários de prática das RESHSF como espaços de 

aprendizagem; 

 o desenvolvimento do processo formativo das RESHSF se dá por meio de um 

currículo interdisciplinar; 

 não há o reconhecimento da competência didática pedagógica dos docentes e 

preceptores;  

 os residentes não sentem suas dificuldades iniciais no processo formativo 

reconhecidas pelos docentes e preceptores; 

 referem que as metodologias desenvolvidas para a construção do conhecimento 

durante o processo formativo não integram a teoria e a prática; 
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 referem a falta de análise e compartilhamento por parte de docentes e 

preceptores frente aos resultados das atividades desenvolvidas, na correção de 

erros e os devidos esclarecimentos quanto as dúvidas ao longo do processo de 

formação. 

A Dimensão D2 “Presença da educação multi/ interprofissional no processo 

formativo das RHSF” teve 3,13 pontos, ficando numa zona de conforto. O Gráfico 6 nos 

mostra os dados encontrados. 

A asserção A2 destacou que “a formação proposta pelas RESHSF sensibiliza e 

instrumentaliza os residentes para a assistência, com atuação multiprofissional”, com 4 

pontos para a CP, e os residentes colocaram-se inclinados a concordar, o que é um 

aspecto positivo como um caminho para a interprofissionalidade. 

Reeves (2016, p. 185) nos fala que: 

 

O contexto em que emerge a EIP que consiste, de um lado, no gradativo 

reconhecimento da complexidade e abrangência do que são saúde e doença, 

suas múltiplas dimensões orgânicas, genéticas, psicossociais, culturais e sua 

determinação social, visto que o processo saúde doença é também expressão 

da vida e trabalho, isto é, do modo como indivíduos família e grupos sociais 

estão inseridos na sociedade. De outro lado, e relacionado ao primeiro, 

decorre da complexidade da rede de atenção à saúde e a necessária 

coordenação e colaboração entre profissionais e os próprios serviços. 

 

GRÁFICO 6 - Perfil atitudinal da dimensão - D2: Presença da Educação 

Multi/Interprofissional no Processo Formativo dos Pres do HSF, da dissertação “O 
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Processo de Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de 

Residência do Hospital Sofia Feldman à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, 

Belo Horizonte, 2019. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim, o movimento de construção de uma educação interprofissional (EIP) é 

indiscutivelmente uma demanda desse século, especialmente para nosso país de 

dimensões continentais, onde a sinergia de várias profissões qualifica e dá 

sustentabilidade para o cuidado à saúde. 

Essa percepção é reiterada na asserção A6, que defendeu que “a formação 

proposta pelas REHSF sensibiliza e instrumentaliza os residentes para a assistência, 

com atuação interprofissional”, com 4 pontos para CP, e os alunos mostram-se 

inclinados a concordar. 

Contudo, o exercício prático desse tipo de atuação demanda esforços que ainda 

encontram resistências de cunho conceitual e gerencial no âmbito das instituições. 

A asserção A10 apontou que “os programas de RESHSF (residência 

multiprofissional em neonatologia, residência em enfermagem obstétrica, residência 

médica em neonatologia e residência médica em obstetrícia) independentemente de 

serem uni ou multiprofissional, estimulam a interação entre os diferentes saberes 

profissionais”, com 4 pontos para CP, e os residentes mostraram inclinados a discordar. 

Isso nos permite inferir que o exercício prático de interação envolve, ainda, muitos 

desafios, como aponta Peduzzi (2016, p.199) 

 

As resistências têm raízes histórico-sociais que a autora retoma ao apontar as 

iniquidades existentes entre as diferentes profissões que compõem o campo 

da saúde. As diferenças dos saberes e práticas profissionais, constituídas 

também historicamente, permitem que cada profissão contribua com sua 

expertise no que se refere ao reconhecimento e as respostas às necessidades 

de saúde, que se esperam sejam definidas de forma participativa, com 

usuários, famílias e comunidades. Contudo, convivem diferenças e 

iniqüidades na atuação dos profissionais de saúde, que como assinala o 

artigo, comprometem a qualidade dos serviços prestados visto que estes 

requerem coordenação e colaboração. A EIP visa promover que estudantes 

dos diferentes cursos de graduação em saúde e profissionais inseridos nos 

serviços “aprendam a trabalhar juntos de forma colaborativa”. Assim, se 

reconhece na proposta de EIP a relação recíproca de mútua influencia entre 

educação e atenção à saúde, sistema educacional e sistema de saúde. Neste 

sentido é que o Sistema Único de Saúde (SUS) é interprofissional, construído 

e consolidado como espaço de atenção à saúde, educação profissional, gestão 
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e controle social, orientado pelos princípios de integralidade, equidade, 

universalidade e participação. 

 

A síntese da Dimensão D-2 nos mostrou então:  

  a formação proposta pelas RESHSF sensibiliza e instrumentaliza os residentes 

para a assistência, com atuação multiprofissional com perspectiva 

interprofissional; 

  Contudo, o exercício prático da interação entre os diferentes saberes 

profissionais dos Programas de Residência do Hospital Sofia Feldman não 

ocorre, ainda, de forma adequada. 

A Dimensão D3 teve 2,70 pontos, ficando também numa zona de atenção, e tratou 

da presença da integralidade do cuidado nos processos formativos das RHSF. 

Passaremos agora à análise da Dimensão D3 “Presença da Integralidade do 

Cuidado nos Processos de Formação dos PRES do HSF”. 

A asserção A-7 tratou das contribuições teóricas e práticas no exercício da 

integralidade ao afirmar que “os conhecimentos teóricos e práticos desenvolvidos nas 

RESHSF contribuem para a formação dos residentes tendo como referência a 

integralidade do cuidado”, com 4 pontos para a CP, e os residentes postaram-se 

inclinados a concordar. 

Santana et al. (2010, p.1655) apontam que 

 

A utopia da integralidade deve ser um princípio a ser perseguido, resistindo à 

lógica do capital e do modelo biomédico de saúde centrado no 

individualismo, na especialização, na tecnificação do trabalho, na atenção 

curativa e na concentração de recursos. A utopia deve ser um ideal orientado 

para a transformação da realidade presente e considerada como parte 

necessária e indispensável a uma proposta de mudança, uma vez que assinala 

os rumos da transformação a partir do real. 
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GRÁFICO 7 - Perfil atitudinal da dimensão - D3: Presença da integralidade do cuidado 

nos processos de formação dos pres do hsf, da dissertação “O Processo de Formação de 

Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de Residência do Hospital Sofia 

Feldman à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 2019. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Costa & Poliganano (2008, p.20) contribuem 

 

 Para que o conceito de integralidade seja aplicado aos indivíduos como 

direito de cidadania, ele deve ser incorporado como um princípio 

fundamental e norteador da organização das ações e dos serviços de saúde, 

pois não há como ter integralidade da assistência à saúde se não houver 

universalidade, hierarquização, participação social, intersetorialidade, 

interdisciplinaridade e resolubilidade. E para expressar o conceito da 

integralidade, é necessário criar um processo de avaliação quantitativa que 

permita transformar as ações em indicadores mensuráveis de tal forma que 

seja possível avaliar se esse princípio do SUS está sendo efetivamente 

alcançado. 

  

Conforme apontado anteriormente, o desenvolvimento em serviço da 

integralidade envolve inúmeros aspectos e dificuldades a serem superadas. Nas 

asserções A11 e A19 podemos verificar de forma pontual algumas delas ao afirmarem 

respectivamente que “no processo de formação RESHSF as atividades como Grupo de 

Discussão - GD, plantões multiprofissionais e discussão de casos buscam desenvolver a 

integralidade do cuidado junto ao usuário” e “os residentes são estimulados pelo 
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docente das RESHSF a desenvolverem uma visão crítica e reflexiva sobre a importância 

do cuidado integral”, ambas com 4 pontos para a CP, e os alunos tenderam a discordar. 

Podemos inferir que as estratégias adotadas como o GD, plantões 

multiprofissionais, entre outros, constituem em si boas possibilidades, mas nessa 

pesquisa revelam a necessidade de uma revisão metodológica. 

A asserção A23 ratifica o exposto acima ao afirmar que “os residentes são 

estimulados pelo preceptor das RESHSF a desenvolverem uma visão crítica e reflexiva 

sobre a importância do cuidado integral”, com 4 pontos para a CP, e os residentes 

ficaram inclinados à discordância. 

As asserções A26 e A29 trataram do aspecto sobre a necessária integração da 

teoria com a prática nos processos formativos. Ambas respectivamente afirmaram que 

“a boa articulação da teoria/prática na atividade do docente das RESHSF estimula junto 

aos residentes a qualificação do cuidado” e que “a boa articulação da teoria/prática na 

atividade do preceptor das RESHSF estimula junto aos residentes a qualificação do 

cuidado”, com 4 pontos para CP, e os residentes ficaram inclinados a discordar. 

Cunha (2018, p.8) nos fala sobre a docência superior e seus desafios ao enfatizar 

que 

 

Então não se trata de colocar na formação inicial todo o peso da 

profissionalidade. Mas sim de defender lugares de formação que aliem a 

prática à teoria, contribuindo para fazer da docência um campo profissional. 

Não basta saber fazer, é preciso compreender teoricamente por que se faz e as 

consequências dessas ações como professores. 

 

E continua 

 

Entretanto, assim como são reconhecidas as mudanças nas práticas e nas 

finalidades da educação superior, também é urgente a reflexão sobre as 

estratégias de formação continuada do professor da educação superior.  

(2018, p.9) 

 

 Arroyo (2007, p. 104) defende que essas ações tenham como pressupostos  

 

Ser realizadas no próprio lugar de trabalho dos professores; – Não se dirigir 

ao professor individualmente, mas concebê-lo como membro de um grupo 

com um pertencimento (carreira, departamento, curso, etc); – Ter como ponto 

de partida a prática dos docentes e suas necessidades específicas num 
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contexto determinado; – Conceber o planejamento e a avaliação com a 

participação do coletivo envolvido.  

 

Ao olharmos para os preceptores, podemos compreender com a ajuda de Ribeiro 

(2013, p.162) que 

 

A experiência com programas de residência e a vivência como profissional 

da prática e docente no ensino superior em saúde fez-nos suscitar algumas 

inquietações sobre a atuação do preceptor na formação do profissional para o 

Sistema Único de Saúde (SUS). Se o preceptor participa da formação em 

saúde, articulando o mundo do trabalho com o mundo do ensino, como um 

dos protagonistas no processo de ensino-aprendizagem do programa de 

residência, ele necessita ter conhecimentos que vão além dos saberes sobre a 

prática. Ao exercício da preceptoria, o profissional precisa ter domínio não 

somente do conhecimento clínico, mas ser capaz de transformar a vivência do 

campo profissional em experiências de aprendizagem. Para isso, o preceptor 

precisa de conhecimento pedagógico. 

 

Assim, como síntese da Dimensão D-3, temos: 

  os residentes reconhecem que os conhecimentos teóricos e práticos 

desenvolvidos nas RESHSF contribuem para a formação, tendo como 

referência para a integralidade do cuidado; 

  as estratégias adotadas como o GD, plantões multiprofissionais, entre outros, 

se constituem como boas estratégias de ensino, mas revelam a necessidade de 

uma revisão metodológica; 

  a articulação da teoria/prática para a qualificação do cuidado desenvolvida 

pelo corpo docente e de preceptoria não é reconhecida como adequada pelos 

residentes; 

  E, por último, os residentes não se sentem estimulados adequadamente pelos 

preceptores das RESHSF a desenvolverem uma visão crítica e reflexiva sobre a 

importância do cuidado integral. 

 

A dimensão D4 intitulada “O Processo formativo das RHSF e seus desafios e 

perspectivas”  faz uma síntese da percepção dos residentes apontando assertividades dos 

programas, ora em desenvolvimento, como também dos desafios encontrados e das 

possibilidades de perspectivas de superação. 
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GRÁFICO 8 - Perfil atitudinal da dimensão - D4: O processo formativo dos Pres do 

HSF e seus desafios e perspectivas, da dissertação “O Processo de Formação de 

Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de Residência do Hospital Sofia 

Feldman à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 2019. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As asserções A4, A8 trataram da formação pedagógica do corpo docente e da 

preceptoria dos Programas de Residência do HSF. Como podemos observar, a 

percepção, quanto aos docentes, se encontra numa zona de atenção e a dos preceptores 

numa zona crítica, fato que requer providências a curto prazo.  

Essas afirmaram, respectivamente, que “o docente das RESHSF não tem 

formação pedagógica necessária para o desenvolvimento do processo de ensino/ 

aprendizagem” e que “o preceptor das RESHSF não tem formação pedagógica 

necessária para o desenvolvimento do processo de ensino/ aprendizagem”, ambas com 1 

ponto para a CP.  

As asserções A12 e A16 buscaram identificar a competência técnica, ou seja, a 

experiência entre esse grupo de atores, e também encontramos uma zona de atenção 

demandando um acompanhamento mais atento.  
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Tais asserções tiveram 4 pontos para a CP, e os residentes postaram-se a 

discordar. Foram elas, respectivamente: “o docente das RESHSF possui competência 

técnica necessária (vivência profissional) para condução do processo de aprendizagem” 

e “o preceptor das RESHSF possui competência técnica necessária (vivência 

profissional) para condução do processo de aprendizagem” 

Souza & Ferreira (2019, p.16) apontam que: 

 

O acompanhamento das competências em saúde junto a profissionais mais 

experientes, especialmente em Medicina, data do século XIV e vem ao longo 

do tempo se diversificando em várias modalidades como a preceptoria, 

tutoria entre outras. Assim, os preceptores são “profissionais do 

serviço/assistência” que, aliado a um conhecimento pedagógico, 

acompanham o desenvolvimento profissional de futuros profissionais de 

saúde. Contudo essa função prevê uma associação da expertise clínica com 

uma estratégica didática, portadora de estímulos permanentes para a reflexão 

e a proposição de alternativas viáveis de ensino-aprendizagem 

 

Finalizando essa dimensão, temos a asserção A – 20, com 4 pontos para a CP, 

onde afirmou-se que “os processos formativos desenvolvidos nas RESHSF 

proporcionam uma efetiva construção nas relações pessoais entre residentes, 

preceptores, docentes, usuários e trabalhadores do HSF” e, como podemos observar, os 

residentes inclinaram-se à discordância. 

As relações interpessoais acontecem de forma mais precisa quando há uma 

interação mais efetiva entre os indivíduos, seja em meio familiar, educacional, 

institucional ou profissional, pois essas estão ligadas a resultados finais de harmonia, 

sucesso e rendimento produtivo.  

O relacionar-se bem, a boa comunicação e a valorização do profissional permitem 

maior interação e mais cooperativismo entre o líder e os demais membros, por meio de 

trocas de experiências e conhecimentos, possibilitando maior expressão de suas 

competências e contribuição para desenvolver as atividades da equipe de trabalho. 

Canais de comunicação variados podem ser muito contributivos para a 

qualificação comunicacional e interpessoal de uma instituição. 

Para Thofehrn e Leopardi (2006), a formação e afirmação de vínculos 

profissionais têm por objetivo o desenvolvimento de relações interpessoais em cada 

equipe, compreendendo a realidade a ser trabalhada para promover o crescimento de 
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cada um e de todo o grupo de trabalho, facilitando a resolução dos conflitos, ao mesmo 

tempo em que propicia o desenvolvimento pessoal.  

Assim, entende-se que vínculo profissional é uma relação humana entre 

trabalhadores, reunidos para um trabalho em conjunto, visando a atingir as mesmas 

finalidades e objetivos. 

Para que haja a formação de vínculos, o grupo de trabalho deve ser maleável, 

receptivo e adaptável às contínuas modificações que ocorrem nos serviços de saúde.  

Nesse processo de formação de vínculos, deve-se lembrar que as pessoas são 

diferentes, com posições individuais e coletivas que devem ser respeitadas, podendo 

ainda acontecer conflitos e adversidades entre a equipe. Tais problemas devem ser 

solucionados mediante participação e comprometimento de todo o grupo. Acredita-se 

que o comprometimento com o trabalho propicia uma abertura e um contato entre as 

pessoas, estabelecendo uma relação de confiança. 

Carvalho (2009, p.11) nos fala que 

 

Em um trabalho, colocamos nosso raciocínio, nossa emoção, nossa 

capacidade motora, enfim, nos identificamos com ele. O fato do trabalho ser 

parte fundamental na vida das pessoas afeta diretamente o seu modo de ser e 

pensar. Está relacionado a transformação dos recursos físicos, materiais e 

humanos, alterando a sua visão de si mesmo e do seu ambiente ao redor 

 

Leitão et al. (2006, p. 889) aponta para a centralidade das relações interpessoais 

dizendo que 

 

A importância dada aos relacionamentos parte do pressuposto de que as 

necessidades e interesses das organizações são as necessidades e interesses 

dos indivíduos de forma coletiva. Suas necessidades se originam no ser 

complexo que somos e que, necessariamente, passam pela emocionalidade 

das relações sociais e suas trocas intersubjetivas.  

 

Como síntese da Dimensão D-4 temos: 

 não há o reconhecimento da competência pedagógica entre docentes e 

preceptores no processo formativo das RESHSF; 

 não há o reconhecimento da competência técnica entre docentes e preceptores 

no processo formativo das RESHSF; 
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 os residentes não reconhecem uma construção efetiva no âmbito das relações 

interpessoais entre os mesmos com os docentes, preceptores, usuários e 

trabalhadores do HSF. 

 

GRÁFICO 9 - Média das asserções validadas da dissertação perfil atitudinal da dimensão – D 1: 

organização curricular dos pres do HSF da dissertação “O Processo de Formação de 
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Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de Residência do HSF à luz da 

Integralidade e Interprofissionalidade” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O Gráfico 9 nos mostra as asserções não validadas estatisticamente quanto à 

dispersão, mas que devem ser analisadas do ponto de vista qualitativo. 

 

GRÁFICO 10 - Médias das asserções não validadas da dissertação perfil atitudinal da dimensão 

– D 1: organização curricular dos pres do HSF da dissertação “O Processo de Formação de 

Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de Residência do HSF à luz da 

Integralidade e Interprofissionalidade” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os estudos psicométricos (FERREIRA, 2004, 2013; CASSIANO 2014; 

MORAES, 2012; SOUZA & FERREIRA, 2019) apontam que as asserções, não 

validadas estatisticamente por apresentarem uma dispersão inadequada, devem ser 

consideradas qualitativamente quando se configurarem consensos positivos ou 

negativos, pois demonstram assertividades e problemas quanto ao objeto pesquisado. 

A asserção A1 afirmou que “as Residências em Saúde do Hospital Sofia Feldman 

(RESHSF) contribuem para formação de profissionais na atuação em serviços de 
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atenção à saúde da gestante, puérpera e do recém‐ nascido nos três níveis de atenção à 

saúde”, com atribuição de 4 pontos para a concordância plena (CP), e os residentes 

mostraram-se inclinados à concordância (IC). 

A geração de competências nos três níveis de atenção tem sido defendida pelas 

Diretrizes Nacionais Curriculares (DCN) como uma questão central dado os 

pressupostos defendidos pelo SUS (BRASIL, 2001; 2014). Portanto, o reconhecimento 

de um processo formativo que gera competências para este tipo de atenção é um fator 

extremamente positivo. 

A asserção A3 afirmou que “a Integralidade é a capacidade de compreensão 

integral e não parcial de todas as necessidades individuais e coletivas dentro de um 

cuidado prestado”, com atribuição de 4 pontos para a concordância plena (CP), e os 

residentes postaram-se a inclinação à concordância (IC). 

Temos aqui, no âmbito conceitual, uma compreensão adequada dos residentes.  

Contudo, na asserção A15 reiteramos esse conceito afirmando que “as práticas de 

integralidade do cuidado baseiam-se no usuário como ser integral recusando a 

fragmentação da assistência”, e os respondentes tenderam a discordar (CP 4). 

Atribuímos a contradição encontrada entre o conceito da integralidade e as 

interações que esse abriga como intersetoralidade, aspectos orçamentários, entre outros, 

que podem interferir ocasionando a fragmentação do cuidado, mas não a “ideia” do que 

deva ser integralidade. 

Mattos (2005, p. 1412) amplia a construção desse conceito dizendo 

 

O texto da Constituição brasileira afirma ser dever do Estado garantir “o 

acesso universal e igualitário aos serviços de saúde para sua promoção, 

proteção e recuperação”. Nesse mesmo texto, o que chamamos de 

integralidade aparece como um dos princípios do SUS: “atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais”. Ambos os trechos têm em comum o fato de 

articularem diversas dimensões ou lógicas das ações e dos serviços de saúde: 

promoção, proteção e recuperação, no primeiro, e atividades preventivas e 

assistenciais, no segundo. 

 

A asserção A18 afirmou que “o trabalho Interprofissional é identificado quando 

vários profissionais de saúde trabalham “COM e PARA” (integração) e “NÃO 

SOMENTE JUNTOS” na construção de cuidados sustentáveis de saúde”, com 4 pontos 

para a CP, e os residentes mostram-se inclinados a concordar.  
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Já a A14 apontou que “as diferentes profissões que compõem os programas das 

RESHSF não se reconhecem com o mesmo valor na equipe assistencial”, com 1 ponto 

para a CP, e os alunos tenderam à inclinação de concordância. 

Fica evidente que há uma grande distância entre o conceito de 

interprofissionalidade e a perspectiva de sua construção.  

Batista (2012, p. 26) nos orienta ao dizer que: 

 

Revisões sistemáticas da literatura mostram os efeitos positivos da EIP na 

formação em saúde. Isto não significa a inexistência de dificuldades na sua 

implantação, como falta de definição precisa, resistências tanto institucionais 

como de docentes e discentes, entraves curriculares, iniciativas simplificadas 

como estratégia de redução de custos e eventuais problemas com corporações 

profissionais. 

 

É preciso, portanto, ações no âmbito da Educação Permanente em Saúde que 

criem canais de discussão e reflexão, com inserções contínuas e sustentáveis, de 

maneira que a EIP possa ser construída de forma legítima por todos os atores. 

A asserção A22 tratou do conceito da multiprofissionalidade dizendo que “o 

trabalho multiprofissional é identificado quando vários profissionais de saúde trabalham 

“SOMENTE JUNTOS” e não “COM e PARA” (integração) na construção de cuidados 

sustentáveis de saúde”, com 4 pontos para a CP, e eles ficaram inclinados a discordar. 

Inferimos que aqui possa ter havido uma incompreensão da fraseologia proposta na 

asserção. 

As asserções A24 e A27, com 1 ponto para CP, afirmaram respectivamente que 

“um dos desafios das RESHSF é a insuficiência orçamentária que compromete os 

processos formativos institucionais” e que “O HSF tem atualmente dificuldades nas 

estruturas de gestão como quadro de carreira, incentivos, gratificações funcionais e 

adequação salarial que juntas, precisam ser superadas para a sustentabilidade da 

Instituição e seus Programas”. Os residentes concordaram plenamente, evidenciando a 

compreensão dos impactos de tais situações. 

Ribeiro e Prado (2013, p. 106) nos dizem que: 

 

 A busca pela qualidade do atendimento é um objetivo constante da gestão e, 

assim sendo, é importante que o gestor tenha um planejamento e esteja 

comprometido para que ela seja alcançada, da mesma forma que a 

universalidade. Além disso, o financiamento dos serviços também requer 

atenção especial dos gestores, pois é por meio dele que se torna possível a 
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realização das ações e projetos, sendo de fundamental importância o 

conhecimento dos problemas financeiros para que o gestor tenha condições 

de administrá-los e de desenvolver estratégias. 

 

A literatura sobre gestão de pessoas aponta de forma recorrente que canais 

efetivos de comunicação são de fundamental importância para a administração 

institucional. Silva et al. (2013, p.198) apontam: 

 

também que maior atenção deve ser dada às questões de comunicação e 

integração dentro da equipe, sendo necessária a construção de espaços 

multidisciplinares para estabelecimento de trocas de saberes, planejamento e 

discussão de casos. 

 

Barros e Ellery (2016, p.10) nos dizem que:  

 

Por fim, acredita-se que esse intercâmbio de informações não pode mais 

ocorrer exclusivamente na informalidade. É preciso instituir espaços de 

encontro, trocas e registro de decisões coletivas, de forma a institucionalizar, 

também, o processo de colaboração interprofissional. 

 

Os consensos positivos e negativos encontrados na pesquisa apontam que: 

 há o reconhecimento dos residentes quanto à presença de uma formação de 

profissionais que possam atuar em serviços de atenção à saúde da gestante, 

puérpera e do recém‐ nascido nos três níveis de atenção à saúde; 

 os residentes demonstram compreender o conceito de interprofissionalidade; 

 os residentes compreendem o conceito de integralidade de forma correta. 

Contudo, não parecem compreender as interações que esse conceito tem com 

outros aspectos, como por exemplo: a intersetorialidade, aspectos 

orçamentários entre outros, que podem levar a fragmentação do cuidado; 

 “as diferentes profissões que compõem os programas das RESHSF não são 

reconhecidas com o mesmo valor na equipe assistencial na opinião dos 

residentes”; 

 os residentes reconhecem a insuficiência orçamentária como um desafio 

comprometedor dos processos formativos nas RESHSF; 

 os residentes apontam dificuldades de gestão que podem inviabilizar a 

sustentabilidade dos programas de RESHSF; 
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 os residentes demonstraram compreensão quanto ao conceito de 

multiprofissionalidade em vários aspectos questionados na pesquisa. Contudo, 

na asserção que tratou do conceito teórico a fraseologia, parece não ter sido 

clara gerando incompreensão por parte deles. 

Passaremos para a apresentação dos dados oriundos das entrevistas 

semiestruturadas e do grupo focal, respectivamente aplicados a docentes e preceptores 

dos Programas de Residência do Hospital Sofia Feldman.  

Os dados do grupo focal e das entrevistas foram obtidos, conforme explicado 

anteriormente, por meio da análise de conteúdo na modalidade temática proposta por 

Bardin (1977) e dessa forma categorizados.  

Vale destacar que as questões contidas no grupo focal e nas entrevistas foram as 

mesmas (Apêndices E e F). Após o desenvolvimento da análise, apresentamos as 

unidades de registros de forma conjunta entre docentes e preceptores, dada à 

similaridade com que as mesmas foram elencadas. 

 Dividimos as categorias I e II em aspectos assertivos e desafios. 

A Figura 3 nos mostra as categorias construídas e suas unidades de registro e 

contexto. 

A categoria I foi intitulada “Organização Pedagógica dos Programas de 

Residências do HSF”, e foi composta pela análise dos PPP, currículos dos quatro 

programas de residência, objetivos de formação e avaliações teóricas e práticas, 

cenários de prática e seu potencial pedagógico e o uso de metodologias de ensino e de 

aprendizagem.  

Na categoria I foram apontados alguns aspectos assertivos à luz da percepção dos 

docentes e dos preceptores. O primeiro deles tratou da experiência profissional dos 

mesmos, bem como a afinidade com a cultura institucional.  
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Aspectos Assertivos Desafios Aspectos Assertivos Desafios 

Reconhecimento de formação 

multiprofissional com integralidade do 

cuidado 

 

Crônica dificuldade orçamentária do 

Hospital 

Perfil adequado dos docentes e 

preceptores aos PRSHSF;                                     

Competência técnica;                                                      

Boa relação com a atividade de 

ensino; 

Apresentação contínua do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) para docentes e 

preceptores; 

 
Evasão crescente de 

profissionais; 
Experiência no hospital; 

Capacitação técnica e pedagógica  

continua dos docentes e 

preceptores; 

 
Residentes como composição 

de mão de obra; 

Afinidade com a cultura 

institucional; 

Aumento do número de 

profissionais,  docentes e 

preceptores; 

 Ausência de relação dos 

objetivos de formação com o 

PPP. 

Sentimento de pertencimento; 
Falta de avaliações e feedback nos 

cenários de prática; 

 
Ausência de avaliação baseada 

em critérios institucionais 

Presença da multi 

profissionalidade nos grupos 

de discussão. 

Pouco compartilhamento dos 

critérios de avaliação e dos 

objetivos de formação. 

 Menor presença de trabalho 

interprofissional; 

Formação para o Sistema 

Único de Saúde (SUS); 

 

 Dificuldades de comunicação 

entre a docentes, preceptores e 

residentes; 

  

FIGURA 3 - Categorias do grupo focal e entrevista semiestruturada aplicados ao corpo docente e de preceptoria dos programas de 

residência do HSF, Belo Horizonte, 2018. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Organização Pedagógica 

dos Programas de 

Residências do HSF 

Integralidade,  

Multi/Interprofissionalidad

e nos Programas de 

Residência do HSF: 

Desafios e Perspectivas 
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Souza & Ferreira (2019, p. 16) dizem que: 

 

Observa-se que a construção do conhecimento durante o processo de 

formação do residente, não é influenciado apenas pela ação do preceptor, 

mas, sobretudo, por uma proposta curricular devidamente alinhada às 

necessidades de saúde da sociedade, e às diretrizes curriculares nacionais que 

recomendam a construção de um perfil acadêmico e profissional dentro de 

perspectivas e abordagens contemporâneas. 

 

Novamente recorremos a Souza & Ferreira (2019, p. 16 apud RIBEIRO E 

PRADO, 2014) que nos dizem: 

 

O preceptor é o profissional que participa do processo de formação em saúde 

ao articular a prática com o conhecimento científico, transformando a 

vivência do campo profissional em experiências de aprendizagem. Nesse 

contexto, o exercício da preceptoria, deve estimular a reflexão dos 

profissionais sobre suas práticas nos espaços de formação e trabalho, pois a 

presença do ensino nos serviços de saúde gera um potencial questionador 

sobre as práticas instituídas. 

 

O aspecto sobre a afinidade com a cultura institucional não foi abordado junto aos 

residentes, mas a percepção desses com relação à experiência técnica do corpo docente 

e de preceptoria foi avaliada nas asserções A12 e A16, e os residentes tenderam a 

discordar. 

Segundo os docentes e preceptores, o modelo de formação desenvolvido na 

Instituição é voltado para o Sistema Único de Saúde (SUS), também é apontada a 

presença da multiprofissionalidade, embora os modelos de atenção à saúde e aos 

processos formativos tanto acadêmicos, como em serviço, apontem a superação da multi 

para a formação interprofissional. 

Batista (2018, p. 1706) nos diz que: 

 

Compreende-se a EIP como criadora de espaços para a prática colaborativa, 

favorecendo o agrupamento de várias profissões para aprender com os outros 

e sobre os outros. Assim, configura-se como estratégia para que profissionais 

de saúde aprendam juntos a atuarem em equipe na produção das práticas de 

atenção à saúde fundamentadas na construção coletiva de processos de 

cuidado e saúde e como caminho para que a comunidade se reconheça como 

sujeito no processo de cuidado
8-10

. 
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Ao compararmos com a percepção dos residentes quanto à presença da 

multiprofissionalidade e a formação voltada para o Sistema Único de Saúde (SUS), 

podemos verificar sintonia entre todos os atores, o que se constitui um fator assertivo. 

Entre os desafios dos Programas, o corpo docente e de preceptoria apontam para a 

necessidade de compartilhamento sistemático do Plano Político Pedagógico (PPP) 

Institucional.  

Torres et al. (2019, p. 16) nos dizem quanto ao PPP que: 

 

No Brasil, o Projeto Pedagógico (PP) das RIS/RMS/RAP deve estar em 

consonância com a PNEPS. Em estudo sobre os PP de RMS, foi encontrada 

uma diversidade de termos relacionados aos prefixos “multi” e “inter” e aos 

adjetivos “profissional” e “disciplinar”, e nenhum PP apresentou a definição 

desses termos e concepções. Os resultados não demonstraram uniformidade 

entre os programas, revelando uma gama de formatos de organização didática 

e pedagógica, e diversos sistemas de avaliação. É fundamental contar com a 

articulação de coordenadores, gestores, tutores e preceptores, para traçar uma 

proposta de ensino-aprendizagem no serviço, por meio de estratégias que 

possibilitem ao residente uma imersão nos locais de produção do cuidado e 

colocando, aos trabalhadores, o exercício contínuo de análise do sentido das 

práticas, propiciando o estabelecimento de ações questionadoras e de 

ressignificação  

 

Outro desafio apontado por esses atores foi do desenvolvimento de capacitações 

técnicas e pedagógicas, e que essas ocorram de forma sistemática no processo de 

formação existente no HSF. Observa-se que os preceptores sentem falta de avaliações e 

feedbacks dos processos de aprendizagem desenvolvidos nos cenários de prática.  

Esses atribuem ao pouco compartilhamento dos critérios de avaliação e dos 

objetivos de formação pela Instituição, aspecto a ser superado pela mesma. 

Quanto às capacitações técnicas e pedagógicas, novamente esses autores 

contribuem afirmando que: 

  

É essencial o papel do preceptor no sentido de favorecer a articulação do 

ensino-serviço. Neste sentido, não reconhecer o processo de ensino como 

inerente à prática pode levar o preceptor a simplesmente delegar suas 

atividades ao residente e não estabelecer uma verdadeira relação pedagógica. 

É necessário que o preceptor compreenda que, enquanto prática educativa, 

sua atividade demanda planejamento, competência e criatividade. O 

preceptor e o residente compartilham o ensinar e aprender, a partir da troca 

de experiências, reflexões sobre a prática e reconstrução do conhecimento em 

cenários reais TORRES et al. (2019, p. 16). 
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Essas mesmas percepções dos docentes e preceptores vão ao encontro com o que 

os residentes apontam nas asserções A31 e A32, quando não reconhecem tal 

competência (pedagógica) na construção do processo formativo.  

Vale destacar que ambos os atores apontam para a ausência de critérios 

institucionais pautando os objetivos de formação. 

 Juntamente com os desafios apresentados anteriormente, o número de 

profissionais que exercem a docência e a preceptoria se mostra deficiente frente às 

necessidades dos Programas de Residência do HSF. Na opinião de docentes e 

preceptores, isso coloca a sustentabilidade dos Programas em risco. 

Observamos que os residentes concordam de forma consensual com os mesmos, 

apontando para as mesmas fragilidades. 

Araújo (2017, p. 605) aponta para esta questão ao dizer que: 

 

O entendimento de que o residente atuaria, simplesmente, compondo a 

equipe do cenário de prática, inclusive, contribuindo para preencher lacunas 

ligadas ao dimensionamento de pessoal, reflete as fragilidades que envolvem 

a gestão e a tímida apropriação da função dos residentes. Esta compreensão 

pode fomentar a uniprofissionalidade e o pouco entendimento quanto à 

inserção e ao papel dos residentes no contexto dos serviços de saúde. 

 

A categoria II tratou da presença dos conceitos de integralidade, 

multi/interprofissionalidade nos Programas de Residência do HSF, e também de seus 

desafios e perspectivas.  

Os docentes e preceptores trouxeram como aspectos assertivos o reconhecimento 

da formação multiprofissional com integralidade do cuidado dentro dos espaços 

formativos desenvolvidos nas residências.  

Silva et al. (2016, p. 2) contextualizam em especial a RMS e sua contribuição 

para o SUS  

 

Desse modo, com a operacionalização da PNEPS, torna-se imperativa a 

premissa de que as práticas dos profissionais de saúde respondam às 

demandas do Sistema Único de Saúde (SUS). Para tanto, a Residência 

Multiprofissional em Saúde (RMS) tem como objetivo formar profissionais 

para uma atuação diferenciada no SUS, uma vez que pressupõe construção 

interdisciplinar dos profissionais em saúde, trabalho em equipe, dispositivo 

de educação permanente e reorientação das lógicas tecnoassistenciais. O que 

se agrega a essa modalidade de formação resulta em ações educativas 

centradas nas necessidades de saúde da população, na equipe 
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multiprofissional e na institucionalização da Reforma Sanitária brasileira, o 

que vem ao encontro do que preconiza a PNEPS e os princípios do SUS 

 

Tal percepção foi também reconhecida pelos residentes nas asserções A2, A3, A7, 

que trataram respectivamente dos conceitos de integralidade e multiprofissionalidade. 

 Podemos observar que há um consenso de que RSHSF caminham para uma 

formação interprofissional, mas ainda requer atenção à aspectos como canais de 

comunicação, implantação de uma estrutura de Educação Permanente em Saúde e maior 

transparência e compartilhamento dos processos de gestão. 

Outro aspecto consensual tratado entre os atores é a dificuldade crônica de 

recursos orçamentários.  

Neste sentido, foram apontadas algumas consequências como a evasão de 

profissionais e uso dos residentes como composição de mão de obra. 

Evidentemente, tais aspectos colocam em risco a sustentabilidade dos Programas.  

Os residentes também caminharam suas percepções nessa direção nas asserções A24 e 

A27 de forma consensual. 

A título de estabelecimento de uma compreensão dos aspectos apontados por 

docentes, preceptores e residentes apresentamos o Quadro 20, que traz de forma 

esquemática os consensos positivos e negativos encontrados nessa pesquisa. 
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QUADRO 5 - Quadro comparativo dos consensos positivos e negativos 

encontrados junto ao corpo docente, de preceptoria e residentes dos programas de 

residência do Hospital Sofia Feldman, Belo Horizonte, 2018. 

Consensos entre Docentes e 

Preceptores 

Residentes 

Presença de formação 

multiprofissional 

Presença de formação 

multiprofissional 

Currículo interdisciplinar Currículo interdisciplinar 

Presença do cuidado integral à 

saúde 

Presença do cuidado integral à 

saúde 

Formação para o SUS Formação para o SUS 

Os docentes e preceptores não se 

reconhecem com competência pedagógica 

para o exercício de formação nos 

programas, em função de falta de 

compartilhamento do PPP de forma 

sistemática, de capacitações pedagógicas, 

gerando ausência de critérios institucionais 

quanto aos objetivos de formação 

Os residentes, não reconhecem 

seus docentes e preceptores como 

profissionais com competência pedagógica 

para o exercício de formação nos 

programas. 

Dificuldade nos feedbacks e 

acompanhamento nos cenários de prática 

Não reconhecem a presença de 

avaliação, feedbacks e acompanhamento 

nos cenários de prática, tanto pelos 

docentes como preceptores 

Os docentes e preceptores se 

reconhecem com competência técnica para 

o exercício de formação nos programas 

Os residentes não reconhecem seus 

docentes e preceptores com competência 

técnica para o exercício de formação nos 

programas. 

Os docentes e preceptores se 

reconhecem como atores que estimulam 

uma postura crítica e reflexiva sobre o 

cuidado integral. 

Os residentes não reconhecem os 

docentes e preceptores como atores que 

estimulam uma postura crítica e reflexiva 

sobre o cuidado integral. 

Os docentes e preceptores 

reconhecem a crônica insuficiência 

orçamentária da Instituição afetando a 

sustentabilidade dos PRSHSF. 

Os residentes reconhecem a 

crônica insuficiência orçamentária da 

Instituição afetando a sustentabilidade dos 

PRSHSF 

Os docentes e preceptores 

reconhecem as dificuldades de gestão 

como elemento interferidor na 

sustentabilidade dos PRSHSF 

Os residentes reconhecem as 

dificuldades de gestão como elemento 

interferidor na sustentabilidade dos 

PRSHSF 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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9. CONCLUSÃO 

 

Essa pesquisa teve como objeto conhecer o processo de formação de profissionais 

nos programas de residência do Hospital Sofia Feldman à luz da integralidade e 

interprofissionalidade. Após a conclusão desse estudo, foi verificado que, ao olharmos 

para as residências como modalidade de ensino em serviço ocorreram muitos acertos. 

Dentre eles, destacamos a presença da formação multiprofissional, a presença de um 

currículo interdisciplinar e o desenvolvimento do cuidado integral. Há consonância 

entre todos atores que os Programas de Residência em Saúde do Hospital Sofia Feldman 

formam profissionais para o Sistema Único de Saúde. 

Vale destacar a consonância dos programas com o artigo 200, inciso III, que 

aponta que ao SUS compete: “ordenar a formação de recursos humanos na área de 

saúde”.  

Ao longo do percurso histórico do Hospital Sofia Feldman a formação de 

profissionais de saúde esteve presente. Com o passar do tempo esse processo foi se 

organizando e buscando parcerias e recursos de forma conjunta no sentido de viabilizar 

seu funcionamento, com consequente aumento do atendimento à população usuária do 

SUS.  

Anterior à regulamentação dos programas de Residência do Hospital Sofia 

Feldman foi criado um espaço de gestão denominado Linha de Ensino e Pesquisa.  

A pesquisa nos mostrou que a organização dos PRSHSF não foi qualificada 

pedagógica e tecnicamente de forma adequada por essa Linha. 

Podemos inferir que a ausência de implantação de um espaço de desenvolvimento 

de Educação Permanente em Saúde (EPS) possa ter contribuído para as dificuldades de 

gestão e organização dos referidos programas.  

O estudo nos mostrou que existe uma dificuldade em relação à competência 

pedagógica de docentes e preceptores, sendo essa reconhecida pelos mesmos, bem 

como pelos residentes.  

Tal fragilidade gera como consequência direta a percepção de dificuldades na 

condução, acompanhamento e devolutivas dos docentes e preceptores nos cenários de 

prática, o que é apontado pelos residentes.  
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Um aspecto importante que demanda uma ação a curto prazo no âmbito da gestão 

é a divergência entre docentes e preceptores com os residentes sobre a competência 

técnica dos mesmos. Isso é reiterado quando os docentes e preceptores se reconhecem 

como estimuladores de cuidado integral crítico e reflexivo e os residentes tendem a 

discordar. 

Os docentes, preceptores e residentes concordam que a crônica insuficiência 

orçamentária pode levar à insustentabilidade dos PRSHSF, bem como apontam de 

forma consensual que existem dificuldades de gestão a serem superadas. 

Assim, concluímos que é indiscutível a contribuição que o HSF tem dado ao 

longo de sua existência à saúde da mulher e do neonato, sendo evidentemente uma 

referência nacional. 

Contudo, os dados obtidos nessa pesquisa nos mostraram que os aspectos de 

gestão e de qualificação pedagógica dos docentes e preceptores encontram-se numa 

percepção de muita atenção e ruim junto aos atores envolvidos. 

Portanto, é importante que a gestão da Instituição tome medidas urgentes nesses 

dois âmbitos para que toda a expertise acumulada por este Hospital seja sustentável e 

continue a contribuir com essa especialidade de cuidado tão importante para nosso país. 
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ANEXO C – RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO ESTATÍSTICA 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O principal objetivo deste trabalho foi validar estatisticamente os resultados obtidos na 

aplicação do instrumento de percepção atitudinal de Likert junto à dissertação intitulada “O 

Processo de Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de Residência 

do Hospital Sofia Feldman à Luz da Integralidade e Interprofissionalidade”. 

Foram distribuídos 59 instrumentos entre os residentes regularmente vinculados aos 

Programas de Residência do Hospital Sofia Feldman (PRESHSF), que se constituem nas 

Residências Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica, Multiprofissional em Neonatologia, 

Médica em Ginecologia e Obstetrícia e Médica em Neonatologia. Este foi aplicado em uma 

amostra de 59 residentes do total de uma população de 111 residentes, representando 53% da 

mesma. 

Consistiu de 32 asserções, randomizadas por quatro dimensões: Dimensão Organização 

Curricular dos PRES do HSF – D1, Dimensão Presença da Educação Multi/Interprofissional 

no Processo Formativo dos PRES do HSF – D2, Dimensão Presença da Integralidade do 

Cuidado nos Processos de Formação dos PRES do HSF – D3 e Dimensão O Processo 

Formativo dos PRES do HSF e seus Desafios e Perspectivas – D4. Foram validadas 24 das 32 

asserções, apresentando um percentual de 25% que revelou à luz da literatura que admite 

perdas de até 40%, uma excelente validação de conteúdo. 

O percurso metodológico de validação de conteúdo e estatística ocorreu da seguinte 

forma: 

 Processo de validação de conteúdo do instrumento;  

o Validação de Conteúdo considerando: 

 Equivalência semântica (significado das palavras);  

 Equivalência cultural (termos e situações cotidianas diferentes entre as 

culturas); 

 Equivalência conceitual (palavras que possuem significados culturais 

diferentes); 
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o Atribuição de pontos de 1 a 4 pontos; 

o Randomização; 

o Pré-Teste com acolhimento das contribuições para posterior aplicação. 

Após a aplicação: 

o Validação Estatística. 

 Resultados da Pesquisa: 

o Valores médios por asserção validada;  

o Valores médios por asserção não validada. 

 Os recursos estatísticos utilizados foram:  

o Teste de Correlação Linear (r);  

o Teste de Confiabilidade (Spearman-Brown) (R); 

o Análise de Variância (ANOVA); 

o Gráficos de Setor, Colunas e Barras. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

A Tabela 1 apresenta o perfil da população e sua respectiva amostra para os eixos de 

análise: 

 

TABELA 1 - Perfil da População e respectiva Amostra da dissertação “O Processo de 

Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de Residência do Hospital 

Sofia Feldman à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 2019 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Foram considerados os seguintes eixos para análise da população: Tipo de Residência, 

Faixa Etária e Sexo.  

O eixo Tipo de Residência foi dividido em quatro tipos nas seguintes áreas: 

Multiprofissional em Neonatologia, Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica, Médica em 

Neonatologia e Médica em Ginecologia e Obstetrícia. 

O eixo Faixa Etária com a constituição de três intervalos sendo um de 18 a 23 anos, 

outro de 24 a 29 anos e o último acima de 30 anos. 

O eixo Sexo foi agrupado em Feminino e Masculino.  

Seguem os gráficos que exploram e dão uma visão ampliada da amostra analisada para 

cada um dos eixos, onde o total aqui representado de 100% corresponde ao total de 

respondentes (59 residentes): 

R1 R2 R3 Total %

Resid. Multi NEO 12 13 0 25 61%

Resid. Enf. Obstetrícia 15 13 0 28 58%

Resid. Médica NEO 1 1 0 2 67%

Resid. Médica GO 2 0 2 4 21%

30 27 2 59 53%

18 a 23 anos 7 1 0 8 100%

24 a 29 anos 19 23 0 42 50%

Acima 30 anos 4 3 2 9 47%

30 27 2 59 53%

Feminino 27 27 2 56 54%

Masculino 3 0 0 3 38%

30 27 2 59 53%

41

48

3

19

84

Total 111

Eixos

111

Respondentes

Total 111

Total

Tipo de Residência

Faixa Etária

Sexo
103

8

8

19

Total de 

Residentes
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GRÁFICO 2 - Perfil da população amostral quanto à distribuição por faixa etária da 

dissertação “O Processo de Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas 

de Residência do Hospital Sofia Feldman à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, 

Belo Horizonte, 2019. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

GRÁFICO 1 - Perfil da população amostral quanto à distribuição por tipo de 

residência da dissertação “O Processo de Formação de Profissionais de Saúde 

desenvolvido nos Programas de Residência do Hospital Sofia Feldman à luz da 

Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 2019. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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GRÁFICO 3 - Perfil da População Amostral quanto à distribuição por sexo da dissertação “O 

Processo de Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de Residência 

do Hospital Sofia Feldman à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 

2019. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

2.1 Validação estatística do instrumento atitudinal 

 

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

2012; 2013), e consta da validação das asserções e da confiabilidade do instrumento. 

 

2.1.1 Análise da validação das asserções 

 

Essa 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. Além disso, essa 

análise também utiliza 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, (y) refere-se à pontuação total do respondente no 

instrumento e N é o número de respondentes (total da amostra). 
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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).  

É interessante destacar a escala de correlação na Tabela 2 abaixo: 

 

TABELA 2: Valores da medida de correlação e respectiva interpretação 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 3 abaixo mostra os resultados da análise das asserções da primeira e segunda 

administração do instrumento. 

Nota-se que as asserções nº 1, 3, 14, 15, 18, 22, 24 e 27 apresentaram correlação inferior 

a 0,30 na primeira administração, portanto foram retiradas para o cálculo da correlação na 

segunda administração, onde nenhuma asserção ficou abaixo de 0,20. 

Tabela II: Valores da medida de correlação e respectiva interpretação

correlação
desprezível

baixo

moderado

alto

perfeito

Fonte: Understanding and Using Statistics Basic Concepts

Marty J. Schmidt (1975), pág. 144.

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

r
0,10

0,20

0,30

0,40
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TABELA 3: Resultado das correlações das asserções para a primeira e segunda 

administração da dissertação “O Processo de Formação de Profissionais de Saúde 

desenvolvido nos Programas de Residência do Hospital Sofia Feldman à luz da Integralidade 

e Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora.

1ª Administração 2ª Administração

Correlação 1 Correlação 2

A1 3,37 0,19 -

A2 3,49 0,40 0,42

A3 3,81 0,20 -

A4 2,19 0,58 0,59

A5 2,63 0,67 0,71

A6 3,10 0,49 0,51

A7 3,08 0,55 0,56

A8 1,85 0,59 0,63

A9 2,85 0,56 0,54

A10 2,80 0,63 0,65

A11 2,88 0,56 0,52

A12 2,92 0,50 0,55

A13 3,02 0,63 0,60

A14 2,36 0,29 -

A15 2,93 0,29 -

A16 2,68 0,62 0,67

A17 3,14 0,46 0,44

A18 3,71 0,02 -

A19 2,80 0,67 0,68

A20 2,41 0,58 0,59

A21 2,10 0,48 0,52

A22 2,86 0,01 -

A23 2,36 0,65 0,64

A24 1,37 0,01 -

A25 1,90 0,43 0,47

A26 2,68 0,68 0,69

A27 1,20 0,04 -

A28 2,31 0,41 0,38

A29 2,41 0,77 0,76

A30 2,19 0,63 0,62

A31 2,59 0,63 0,64

A32 2,10 0,54 0,57

ASSERÇÃO MÉDIA
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Segue a Tabela 4 com as médias das 32 asserções analisadas no instrumento, destacando 

as médias das asserções que não foram validadas (no total de oito) e as que foram validadas 

(no total de vinte e quatro):  

 

TABELA 4: Médias das asserções validadas e não validadas da dissertação “ O 

Processo de Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de Residência 

do Hospital Sofia Feldman à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora.

ASSERÇÃO MÉDIA ASSERÇÃO MÉDIA ASSERÇÃO MÉDIA

A1 3,37 A1 3,37 A2 3,49

A2 3,49 A3 3,81 A4 2,19

A3 3,81 A14 2,36 A5 2,63

A4 2,19 A15 2,93 A6 3,10

A5 2,63 A18 3,71 A7 3,08

A6 3,10 A22 2,86 A8 1,85

A7 3,08 A24 1,37 A9 2,85

A8 1,85 A27 1,20 A10 2,80

A9 2,85 MÉDIA 2,70 A11 2,88

A10 2,80 A12 2,92

A11 2,88 A13 3,02

A12 2,92 A16 2,68

A13 3,02 A17 3,14

A14 2,36 A19 2,80

A15 2,93 A20 2,41

A16 2,68 A21 2,10

A17 3,14 A23 2,36

A18 3,71 A25 1,90

A19 2,80 A26 2,68

A20 2,41 A28 2,31

A21 2,10 A29 2,41

A22 2,86 A30 2,19

A23 2,36 A31 2,59

A24 1,37 A32 2,10

A25 1,90 MÉDIA 2,60

A26 2,68

A27 1,20

A28 2,31

A29 2,41

A30 2,19

A31 2,59

A32 2,10

MÉDIA 2,63

ASSERÇÕES            

Média Geral

ASSERÇÕES VALIDADAS   

Média Geral

 ASSERÇÕES NÃO VALIDADAS   

Média Geral
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Essa metodologia prevê como aceitável para critério de validação uma perda (não 

validação) de 30% a 40% das asserções, neste caso, de 9 a 12 asserções. Nessa pesquisa 

tivemos uma perda de 8 asserções o que configura um percentual de 25%. Assim, das 32 

asserções, 24 foram validadas. 

 

2.1.2 Análise de confiabilidade do instrumento de percepção 

 

As escalas de percepção têm uma dispersão mais adequada em estudos efetuados com 

um número de respondentes acima de 50. Assim, podemos inferir que a amostra de 59 alunos 

respondentes constituiu uma amostragem adequada para a análise estatística realizada. Pode-

se verificar essa teoria através do cálculo efetuado, conforme a Tabela 5: 

 

Tabela 5: Resultado da dispersão das asserções validadas da dissertação “ O Processo de 

Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de Residência do Hospital 

Sofia Feldman à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 2019. 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

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).  

Nesse trabalho foi utilizado o método de split-half (divisão ao meio), conforme descrito 

por Ritz (2000), que implica aplicar 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. A seguir, procede-

se, o cálculo do coeficiente de correlação linear entre os valores mencionados, envolvendo 

todas as pessoas do grupo pesquisado. Na sequência, calcula-se o coeficiente de 

24

0,83 

Nº de asserções validadas

Dispersão
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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: 

 

 

Conforme a Tabela 6, o coeficiente de confiabilidade das asserções validadas foi de 

0,90, evidenciando que o instrumento de pesquisa foi bem concebido e contém densidade 

estatística. 

 

TABELA 6: Resultado da confiabilidade das asserções validadas da dissertação “ O 

Processo de Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de Residência 

do Hospital Sofia Feldman à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 

2019. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

24

0,90 

Nº de asserções validadas

Confiabilidade
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3. APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

A análise dessa escala Likert está baseada em três intervalos de pontuação: de 1,00 a 

1,99 pontos a percepção é negativa e mudanças de curto prazo devem ser tomadas; de 2,00 a 

2,99 pontos, a percepção revela aspectos a serem melhorados exigindo medidas em médio 

prazo e de 3,00 a 4,00 pontos a percepção é positiva e pode ser potencializada.  

Nesse trabalho podemos notar por meio do Quadro 1 e do Gráfico 4 que as três 

dimensões (D1, D3 e D4) encontram-se em zona de atenção revelando aspectos a serem 

melhorados. A Dimensão D2 apresentou–se numa zona de conforto evidenciando 

assertividades junto ao desenvolvimento dos programas. 

 

QUADRO 1: Dimensões com as médias finais das asserções validadas da dissertação “ 

O Processo de Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de 

Residência do Hospital Sofia Feldman à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo 

Horizonte, 2019. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Média

Dimensão D1: ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

DOS PRES DO HSF 

Dimensão D2: PRESENÇA DA EDUCAÇÃO 

MULTI/INTERPROFISSIONAL NO PROCESSO 

FORMATIVO DOS PRES DO HSF

Dimensão D3: PRESENÇA DA INTEGRALIDADE 

DO CUIDADO NOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO 

DOS PRES DO HSF

Dimensão D4: O PROCESSO FORMATIVO DOS 

PRES DO HSF E SEUS DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

05,09,13,17,21,25,28,30,31,32 2,48

02,06,10 3,13

07,11,19,23,26,29 2,70

04,08,12,16,20 2,41

Assertivas validadasDimensões
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GRÁFICO 4: Perfil  eral Atitudinal por Dimensão da dissertação “O Processo de 

Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de Residência do 

Hospital Sofia Feldman à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 

2019. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Os gráficos 5 a 8 analisam o perfil atitudinal para cada uma das dimensões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5: Perfil Atitudinal da Dimensão - D1: Organização Curricular dos PRES do 

HSF, da dissertação “O Processo de Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido 

nos Programas de Residência do Hospital Sofia Feldman à luz da Integralidade e 

Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 2019. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Na Dimensão D1 podemos notar que a maioria das asserções nos revelaram aspectos a 

serem melhorados em médio prazo (cor amarela). Percepção mais positiva nas Asserções 13 e 

17 e negativa para a Asserção 25 que requer uma mudança em curto prazo. 

 

GRÁFICO 6: Perfil Atitudinal da Dimensão - D2: Presença da Educação 

Milti/Interprofissional no Processo Formativo dos PRES do HSF, da dissertação “O Processo 

de Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de Residência do 

Hospital Sofia Feldman à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 

2019. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na Dimensão D2 apenas a Asserção 10 nos revela aspectos a serem melhorados em 

médio prazo (cor amarela). Essa dimensão revela uma percepção mais positiva pelos 

residentes. 
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GRÁFICO 7: Perfil atitudinal da dimensão - D3: presença da integralidade do cuidado nos 

processos de formação dos pres do hsf, da dissertação “O Processo de Formação de 

Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de Residência do Hospital Sofia Feldman 

à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 2019. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na Dimensão D3 podemos notar que a maioria das asserções nos revelaram aspectos a 

serem melhorados em médio prazo (cor amarela). Percepção mais positiva somente na 

Asserção 07. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8: Perfil Atitudinal da Dimensão - D4: O Processo Formativo dos PRES do HSF e 

seus Desafios e Perspectivas, da dissertação “O Processo de Formação de Profissionais de 

Saúde desenvolvido nos Programas de Residência do Hospital Sofia Feldman à luz da 

Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 2019. 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Na Dimensão D4 podemos notar que a maioria das asserções nos revelaram aspectos a 

serem melhorados em médio prazo (cor amarela). Percepção mais negativa na Asserção 08 

que necessita de mudanças em curto prazo. 

O Quadro 2 nos dá uma visão geral com um comparativo da média geral por dimensão e 

as respectivas médias para cada um dos eixos de análise: 
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QUADRO 2: Dimensões com suas respectivas médias das Asserções Validadas e Eixos de Análise da dissertação “O Processo de 

Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de Residência do Hospital Sofia Feldman à luz da Integralidade e 

Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora.

2,50

2,87 2,38 2,55 2,41 2,27 2,36 2,40 3,60 2,15

2,70

2,41

2,33 2,57 2,44 2,70 2,08

3,44 3,11 3,08 3,11 3,26 3,12 3,07 3,83 3,25

3,11 2,68 2,81 2,71 2,54 2,73 2,72 2,50

Dimensão D3: PRESENÇA DA 

INTEGRALIDADE DO CUIDADO NOS 

PROCESSOS DE FORMAÇÃO DOS 

PRES DO HSF

Dimensão D1: ORGANIZAÇÃO 

CURRICULAR DOS PRES DO HSF 

Dimensão D2: PRESENÇA DA 

EDUCAÇÃO 

MULTI/INTERPROFISSIONAL NO 

PROCESSO FORMATIVO DOS PRES 

DO HSF

Dimensão D4: O PROCESSO 

FORMATIVO DOS PRES DO HSF E 

SEUS DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

Sexo Faixa Etária Tipo de Residência
Resid. 

Médica 

NEO

Resid. 

Médica GO

Média Geral
Masculino Feminino 18 a 23 anos24 a 29 anosAcima 30 anos

Resid. 

Multi NEO

2,83 2,46 2,60 2,492,48

3,13

Resid. Enf. 

Obstetrícia
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Para analisarmos se existe diferença entre as médias encontradas em cada um dos eixos 

de análise, isto é, se o Sexo influenciou a percepção para cada uma das quatro dimensões, se o 

mesmo pode ter ocorrido com a Faixa Etária ou o Tipo de Residência, foi utilizado a 

Estatística de Análise de Variância (ANOVA).  

A análise visa, fundamentalmente, verificar se existe uma diferença significativa entre 

as médias e se os fatores exercem influência em alguma variável dependente. Essa técnica 

permite que vários grupos sejam comparados a um só tempo.  

A ANOVA usa testes F para testar estatisticamente a igualdade entre médias. Os testes-

F recebem seu nome em homenagem a Sir Ronald Fisher. A estatística F é simplesmente uma 

razão de duas variâncias. As variâncias são uma medida de dispersão, ou até que ponto os 

dados estão dispersos em relação à sua média. Valores maiores representam maior dispersão. 

Se F for menor que Fcrítico, aceita a hipótese Ho, se for maior rejeita a hipótese Ho. 

Seguem abaixo os resultados das análises de variância para cada eixo de análise: 

 

TABELA 7: Resultado da análise de variância em relação ao Eixo de Análise: Sexo, da 

dissertação “ O Processo de Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas 

de Residência do Hospital Sofia Feldman à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, 

Belo Horizonte, 2019. 

 

Ho: Igualdade entre as médias das Dimensões devido ao Sexo.

Anova: fator único

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

masc 4 12,25555556 3,063888889 0,079701646

fem 4 10,63630952 2,659077381 0,107282543

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,327744714 1 0,327744714 3,505587452 0,110323206 5,987377607

Dentro dos grupos 0,560952568 6 0,093492095

Total 0,888697282 7

Como o valor de F < F crítico  == Aceita a Hipóstese.
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TABELA 8: Resultado da análise de variância em relação ao Eixo de Análise: Faixa Etária, 

da dissertação “ O Processo de Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido nos 

Programas de Residência do Hospital Sofia Feldman à luz da Integralidade e 

Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 9: Resultado da análise de variância em relação ao Eixo de Análise: Tipo de 

Residência, da dissertação “ O Processo de Formação de Profissionais de Saúde desenvolvido 

nos Programas de Residência do Hospital Sofia Feldman à luz da Integralidade e 

Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho: Igualdade entre as médias das Dimensões devido a Faixa Etária.

Anova: fator único

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

18 a 23 anos 4 11,04583333 2,761458333 0,058997396

24 a 29 anos 4 10,72539683 2,681349206 0,098700554

Acima 30 anos 4 10,3962963 2,599074074 0,206935299

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,052740423 2 0,026370212 0,216959464 0,809052424 4,256494729

Dentro dos grupos 1,093899749 9 0,121544417

Total 1,146640172 11

Como o valor de F < F crítico  == Aceita a Hipóstese.

Ho: Igualdade entre as médias das Dimensões devido ao Tipo de Residência.

Anova: fator único

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

Resid. Multi NEO 4 10,77866667 2,694666667 0,102993778

Resid. Enf. Obstetrícia 4 10,63452381 2,658630952 0,095881874

Resid. Médica NEO 4 12,63333333 3,158333333 0,431388889

Resid. Médica GO 4 9,975 2,49375 0,288489583

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,975212062 3 0,325070687 1,415267389 0,286484987 3,490294819

Dentro dos grupos 2,756262371 12 0,229688531

Total 3,731474433 15

Como o valor de F < F crítico  == Aceita a Hipóstese.
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No processo de validação estatística os eixos de análise selecionados, sexo, faixa etária 

e tipo de programa de residência não demonstraram estatisticamente interferência nos dados 

obtidos. 

O Gráfico 9 nos dá uma visão das asserções que não foram validadas através da 

estatística do coeficiente de correlação. Segundo Ritz (2000), as asserções não validadas 

podem ser usadas para confirmar ou justificar aquelas validadas. 

 

 

 

GRÁFICO 9: Médias das asserções não validadas da dissertação “O Processo de Formação de 

Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de Residência do Hospital Sofia Feldman 

à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 2019. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A seguir, o Gráfico 10 nos dá uma visão das asserções que foram validadas através da 

estatística do coeficiente de correlação, onde temos 17 asserções que revelaram aspectos a 

serem melhorados em médio prazo (cor amarela), 5 asserções com percepção mais positiva 

(cor verde) e 2 asserções que merecem uma atenção e sugerem uma mudança a curto prazo 

(cor vermelha).  
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GRÁFICO 10: Médias das asserções validadas da dissertação “O Processo de Formação de 

Profissionais de Saúde desenvolvido nos Programas de Residência do Hospital Sofia Feldman 

à luz da Integralidade e Interprofissionalidade”, Belo Horizonte, 2019. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O processo de validação da tese “O Processo de Formação de Profissionais de Saúde 

desenvolvido nos Programas de Residência do Hospital Sofia Feldman à luz da Integralidade 

e Interprofissionalidade” evidenciou os seguintes aspectos: i) ótima validação de conteúdo 

impactando em uma perda de 8 asserções num total de 32, perfazendo um percentual de 25%. 

A literatura considera aceitável perda de 30% a 40%; ii) a validação de confiabilidade foi de 

0,90, denotando ótima consistência estatística ao instrumento aplicado; iii) no processo de 

validação estatística os eixos de análise selecionados, sexo, faixa etária e tipo de programa de 

residência não demonstraram estatisticamente interferência nos dados obtidos e assim sendo, 

não foram considerados; iv) as dimensões D1, D3 e D4 revelaram aspectos a serem 

melhorados e a Dimensão D2 apresentou percepção mais positiva estando numa zona de 

conforto.
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) 

Para docentes participantes da entrevista 

 

Prezado (a) participante,  

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “O processo de formação 

desenvolvido nos programas de residência do Hospital Sofia Feldman à luz da integralidade e 

interprofissionalidade”, desenvolvida por Regina Célia Coelho de Moraes, aluna do Mestrado 

Profissional em Ensino das Ciências da Saúde no Centro de Desenvolvimento do Ensino 

Superior em Saúde (CEDESS) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), sob 

orientação da Professora Dra. Beatriz Jansen Ferreira. 

O objetivo geral deste estudo é analisar o processo de formação dos residentes 

vinculados aos programas de residência do Hospital Sofia Feldman com vistas a integralidade 

do cuidado e interprofissionalidade. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder algumas perguntas através de 

entrevista com duração média de 40 minutos onde as informações serão gravadas.  

Sua participação é voluntária e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não 

participar, bem como retirar seu consentimento a qualquer momento. Você não será 

penalizado caso queira desistir. Contudo, a sua participação será muito importante para a 

execução da pesquisa.  

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você 

prestadas. Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da 

pesquisa. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar ao 

pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, utilizando os contatos 

fornecidos ao final deste Termo. 

De modo geral, o benefício relacionado à sua colaboração nesta pesquisa é a produção 

de conhecimentos sobre a temática. Espera-se que tais conhecimentos possam contribuir para 

reflexões e melhorias na formação dos residentes e na qualidade assistência materno infantil. 

Não haverá nenhum benefício direto. 
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Os riscos relacionados à sua participação podem ser associados ao constrangimento em 

responder alguma pergunta. Caso isso ocorra, você terá total liberdade para comunicar às 

pesquisadoras.   

Os arquivos digitais e impressos ficarão sob a guarda e responsabilidade das 

pesquisadoras por um período de cinco anos. Após este período serão deletados e destruídos, 

conforme Resolução 466/12 e orientações do CEP. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados em artigo científico e na dissertação de 

mestrado. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da (CEP) da Unifesp, órgão responsável por defender os interesses dos 

participantes da pesquisa, nos seguintes endereço e telefone:  

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP 

Rua Prof. Francisco de Castro, n: 55, CEP: 04020-050, tel: (011)-5571-1062; (011)-

5539-7162.  

E-mail: cep@unifesp.edu.br 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Sofia Feldman 

Rua Antônio Bandeira, n° 1060, bairro Tupi, CEP: 31.844-130- Belo Horizonte – MG  

Telefone: (31) 3408-2249 

 

Este termo está redigido em duas vias e você ficará com uma, onde deverá assinar, 

assim como a pesquisadora responsável. 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa 

e concordo em participar. Estou de acordo com a participação na entrevista e com todas as 

questões que foram apresentadas neste termo. 

 

Local e data__________________________________________________ 

 

mailto:cep@unifesp.edu.br
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_____________________________

______ 

Participante da pesquisa 

 

__________________________ 

Regina Célia Coelho de Moraes 

Pesquisadora responsável pela 

aplicação do TCLE 

 

Contato das pesquisadoras 

Regina Célia Coelho de Moraes 

Rua Antônio Bandeira, 1060, 

Tupi, Belo Horizonte CEP: 31.844-130 

Tel. (31) 3408-2274 

E-mail: 

regina.moraesnut@gmail.com 

 

Professora Dra. Beatriz Jansen 

Ferreira 

Rua Pedro de Toledo nº 859, Vila 

Clementino, CEP 04039-032 São 

Paulo/SP – Tel: (11) 5576-4874 

E-mail: 

beatrizjansen@terra.com.br 

Contato dos Comitês de Ética 

Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP 

Rua Prof. Francisco de Castro, n: 

55, CEP: 04020-050, tel: (011)-5571-

1062; (011)-5539-7162.  

E-mail: cep@unifesp.edu.br 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Sofia Feldman 

Rua Antônio Bandeira, n° 1060, 

bairro Tupi, CEP: 31.844-130- Belo 

Horizonte – MG  

Telefone: (31) 3408-2249 

 

 

mailto:regina.moraesnut@gmail.com
mailto:beatrizjansen@terra.com.br
mailto:cep@unifesp.edu.br
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) 

Para preceptores participantes do grupo focal  

 

Prezado (a) participante,  

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “O processo de formação 

desenvolvido nos programas de residência do Hospital Sofia Feldman à luz da integralidade e 

interprofissionalidade”, desenvolvida por Regina Célia Coelho de Moraes, aluna do Mestrado 

Profissional em Ensino das Ciências da Saúde no Centro de Desenvolvimento do Ensino 

Superior em Saúde (CEDESS) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), sob 

orientação da Professora Dra. Beatriz Jansen Ferreira. 

O objetivo geral deste estudo é analisar o processo de formação dos residentes 

vinculados aos programas de residência do Hospital Sofia Feldman com vistas a integralidade 

do cuidado e interprofissionalidade. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em participar de grupo focal, com duração 

média de uma a uma hora e meia, a ser combinado previamente.  

Sua participação é voluntária e você terá plena autonomia para decidir se quer ou não 

participar, bem como retirar seu consentimento a qualquer momento. Você não será 

penalizado caso queira desistir. Contudo, a sua participação será muito importante para a 

execução da pesquisa.  

É possível que você experimente algum desconforto ao falar no grupo focal, porém, será 

garantida total liberdade ao participante em interromper ou desistir da pesquisa a qualquer 

momento. 

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você 

prestadas. Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da 

pesquisa. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar ao 

pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, utilizando os contatos 

fornecidos ao final deste Termo. 
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As informações serão gravadas. Os arquivos digitais e impressos ficarão sob a guarda e 

responsabilidade das pesquisadoras por um período de cinco anos. Após este período, os 

arquivos serão deletados e destruídos, conforme Resolução 466/12 e orientações do CEP. 

De modo geral, o benefício relacionado à sua colaboração nesta pesquisa é a produção 

de conhecimentos sobre a temática. Espera-se que tais conhecimentos possam contribuir para 

reflexões e melhorias na formação dos residentes e na qualidade assistência materno infantil. 

Não haverá nenhum benefício direto. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados em artigo científico e na dissertação de 

mestrado. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da (CEP) da Unifesp, órgão responsável por defender os interesses dos 

participantes da pesquisa, nos seguintes endereço e telefone:  

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP 

Rua Prof. Francisco de Castro, n: 55, CEP: 04020-050, tel: (011)-5571-1062; (011)-

5539-7162.  

E-mail: cep@unifesp.edu.br 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Sofia Feldman 

Rua Antônio Bandeira, n° 1060, bairro Tupi, CEP: 31.844-130- Belo Horizonte – MG  

Telefone: (31) 3408-2249 

 

Este termo está redigido em duas vias e você ficará com uma, onde deverá assinar, 

assim como a pesquisadora responsável. 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa 

e concordo em participar. Estou de acordo com a gravação do grupo focal e com todas as 

questões que foram apresentadas neste termo. 

 

Local e data__________________________________________________ 

 

mailto:cep@unifesp.edu.br
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___________________________ 

Participante da pesquisa 

 

___________________________

Regina Célia Coelho de Moraes 

Pesquisadora responsável pela 

aplicação do TCLE 

 

Contato das pesquisadoras 

Regina Célia Coelho de Moraes 

Rua Antônio Bandeira, 1060, 

Tupi, Belo Horizonte CEP: 31.844-130 

Tel. (31) 3408-2274 

E-mail: 

regina.moraesnut@gmail.com 

 

Professora Dra. Beatriz Jansen 

Ferreira 

Rua Pedro de Toledo nº 859, Vila 

Clementino, CEP 04039-032 São 

Paulo/SP – Tel: (11) 5576-4874 

E-mail: 

beatrizjansen@terra.com.br 

Contato dos Comitês de Ética 

Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP 

Rua Prof. Francisco de Castro, n: 

55, CEP: 04020-050, tel: (011)-5571-

1062; (011)-5539-7162.  

E-mail: cep@unifesp.edu.br 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Sofia Feldman 

Rua Antônio Bandeira, n° 1060, 

bairro Tupi, CEP: 31.844-130- Belo 

Horizonte – MG  

Telefone: (31) 3408-2249 

 

mailto:regina.moraesnut@gmail.com
mailto:beatrizjansen@terra.com.br
mailto:cep@unifesp.edu.br
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) 

Para residentes que responderão ao Instrumento atitudinal do tipo Likert 

 

Prezado (a) participante,  

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “O processo de formação 

desenvolvido nos programas de residência do Hospital Sofia Feldman à luz da integralidade e 

interprofissionalidade”, desenvolvida por Regina Célia Coelho de Moraes, aluna do Mestrado 

Profissional em Ensino das Ciências da Saúde no Centro de Desenvolvimento do Ensino 

Superior em Saúde (CEDESS) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), sob 

orientação da Professora Beatriz Jansen Ferreira. 

O objetivo geral deste estudo é analisar o processo de formação dos residentes 

vinculados aos programas de residência do Hospital Sofia Feldman com vistas a integralidade 

do cuidado e interprofissionalidade. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder um Instrumento atitudinal do 

tipo Likert que levará um tempo médio de 40 minutos. 

Sua participação é voluntária e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não 

participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Você não será penalizado 

caso queira desistir. Contudo, a sua participação é muito importante para a execução da 

pesquisa.  

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você 

prestadas. Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da 

pesquisa. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar ao 

pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, utilizando os contatos 

fornecidos ao final deste Termo. 

Os impressos ficarão sob a guarda e responsabilidade das pesquisadoras por um período 

de cinco anos. Após este período, os arquivos serão deletados e destruídos, conforme 

Resolução 466/12 e orientações do CEP. 
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De modo geral, o benefício relacionado à sua colaboração nesta pesquisa é a produção 

de conhecimentos temática. Espera-se que tais conhecimentos possam contribuir para 

reflexões e melhorias na formação dos residentes e na qualidade assistência materno infantil. 

Não haverá nenhum benefício direto. 

Os riscos relacionados à sua participação podem ser associados ao constrangimento em 

responder alguma pergunta. Caso isso possa trazer algum incômodo, poderá ser trabalhado 

com as pesquisadoras, no momento que for conveniente a você.   

Os resultados da pesquisa serão divulgados em artigo científico e na dissertação de 

mestrado. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da (CEP) da Unifesp, órgão responsável por defender os interesses dos 

participantes da pesquisa, nos seguintes endereço e telefone:  

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP 

Rua Prof. Francisco de Castro, n: 55, CEP: 04020-050, tel: (011)-5571-1062; (011)-

5539-7162.  

E-mail: cep@unifesp.edu.br 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Sofia Feldman 

Rua Antônio Bandeira, n° 1060, bairro Tupi, CEP: 31.844-130- Belo Horizonte – MG  

Telefone: (31) 3408-2249 

 

Este termo está redigido em duas vias e você ficará com uma, onde deverá assinar, 

assim como a pesquisadora responsável. 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa 

e concordo em participar. Estou de acordo com em responder as perguntas do questionário e 

com todas as questões que foram apresentadas neste termo. 

 

mailto:cep@unifesp.edu.br
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Local e data__________________________________________________ 

 

___________________________

_____ 

Participante da pesquisa 

 

___________________________ 

Regina Célia Coelho de Moraes 

Pesquisadora responsável pela 

aplicação do TCLE 

 

Contato das pesquisadoras 

Regina Célia Coelho de Moraes 

Rua Antônio Bandeira, 1060, 

Tupi, Belo Horizonte CEP: 31.844-130 

Tel. (31) 3408-2274 

E-mail: 

regina.moraesnut@gmail.com 

 

Professora Dra. Beatriz Jansen 

Ferreira 

Rua Pedro de Toledo nº 859, Vila 

Clementino, CEP 04039-032 São 

Paulo/SP – Tel: (11) 5576-4874 

E-mail: 

beatrizjansen@terra.com.br 

Contato dos Comitês de Ética 

Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP 

Rua Prof. Francisco de Castro, n: 

55, CEP: 04020-050, tel: (011)-5571-

1062; (011)-5539-7162.  

E-mail: cep@unifesp.edu.br 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Sofia Feldman 

Rua Antônio Bandeira, n° 1060, 

bairro Tupi, CEP: 31.844-130- Belo 

Horizonte – MG  

Telefone: (31) 3408-2249 

 

 

mailto:regina.moraesnut@gmail.com
mailto:beatrizjansen@terra.com.br
mailto:cep@unifesp.edu.br
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APÊNDICE D - ROTEIRO DA ESCALA ATITUDINAL DO TIPO 

LIKERT APLICADA AOS RESIDENTES DOS PROGRAMAS DE 

RESIDÊNCIAS DO HOSPITAL SOFIA FELDMAN 

 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE 

CEDESS/UNIFESP MESTRADO PROFISSIONAL 

 

ESCALA ATITUDINAL DO 

TIPO LIKERT  

 

Assinale os dados de identificação 

necessários  para a validação estatística.  

 

OBJETIVO  

O objetivo deste instrumento fundamenta-se em detectar qual é a sua opinião sobre O 

processo de formação dos residentes vinculados aos Programas de Residência do Hospital 

Sofia Feldman com vistas à integralidade do cuidado e interprofissionalidade. Os conceitos de 

integralidade, multiprofissionalidade e interprofissionalidade adotados nessa pesquisa são: 

 Integralidade – Um dos princípios fundamentais do SUS, a integralidade é a 

capacidade de compreensão integral e não parcial de todas as necessidades individuais 

e coletivas dentro de um cuidado prestado.  

 Interprofissionalidade – São processos onde vários profissionais de saúde trabalham 

“COM e PARA” (integração) e “NÃO SOMENTE JUNTOS” na construção de 

cuidados sustentáveis de saúde. 

 Multiprofissionalidade –. São processos onde vários profissionais de saúde trabalham 

“SOMENTE JUNTOS” e não “COM e PARA” (integração) na construção de 

cuidados sustentáveis de saúde. 

 

Resid. Multi em Neo – R1( ) R2( ) 

Resid. Enf. Obstétrica - R1( ) R2( ) 

Resid. Médica em Neo - R1( ) R2( ) R3( )  

Resid.médica em G.O - R1( ) R2( ) R3( ) 

Sexo ( ) M ( ) F  

Idade: ( ) 18 a 23 anos; ( ) 24 a 29 anos;  

( ) Acima de 30 anos 
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INSTRUÇÕES  

Leia cuidadosamente cada afirmação e escolha apenas uma alternativa de resposta que 

deve ser aquela que mais represente a sua opinião.  

Escolha uma das alternativas:  

CP – CONCORDO PLENAMENTE: Você concorda totalmente com a asserção.  

IC – INCLINADO A CONCORDAR: Você tende a concordar com a asserção  

ID – INCLINADO A DISCORDAR: Você tende a discordar da asserção.  

DP – DISCORDO PLENAMENTE: Você discorda totalmente da asserção.  

 

Note que não existe resposta certa e errada. O importante é conhecer a sua 

percepção! Sua resposta é de enorme importância para a o processo de formação nos 

Programas de Residência do Hospital Sofia Feldman. Assim, sua participação é 

fundamental neste processo!  

É necessário que você responda a todas as asserções (afirmações e negações) do 

instrumento de pesquisa para que ele possa ser validado estatisticamente. Caso isso não 

ocorra, sua opinião não poderá ser considerada. Use o espaço ao final deste instrumento 

para expressar sua opinião sobre outros aspectos das Residências em Saúde que você 

considerar relevante.  Esse instrumento é absolutamente sigiloso e garantido o anonimato. 

Agradecemos sua colaboração! Obrigada! 

Para cada uma das questões indique o seu grau de concordância. 

 

1 - As Residências em Saúde do Hospital Sofia Feldman (RESHSF) contribuem para 

formação de profissionais na atuação em serviços de atenção à saúde da gestante, puérpera e 

do recém‐ nascido nos três níveis de atenção à saúde. 

             CP                                IC                                   ID                                   DP  

 

2- A formação proposta pelas RESHSF sensibiliza e instrumentaliza os residentes para a 

assistência, com atuação multiprofissional. 

             CP                                   IC                                ID                                 DP.... 
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3 - A Integralidade é a capacidade de compreensão integral e não parcial de todas as 

necessidades individuais e coletivas dentro de um cuidado prestado.  

             CP                                    IC                                ID                                DP 

 

4 – O docente das RESHSF não tem formação pedagógica necessária para o 

desenvolvimento do processo de ensino/ aprendizagem. 

             CP                                    IC                                 ID                                 DP 

 

 5 - Os Projetos Pedagógicos das RESHSF baseiam-se no desenvolvimento de um 

processo de ensino/aprendizagem que favoreça momentos de reflexão crítica sobre as formas 

de cuidado prestado aos usuários. 

             CP                                    IC                                 ID                                 DP 

 

6- A formação proposta pelas REHSF sensibiliza e instrumentaliza os residentes para a 

assistência, com atuação interprofissional. 

             CP                                     IC                                ID                                 DP 

 

7 - Os conhecimentos teóricos e práticos desenvolvidos nas RESHSF contribuem para a 

formação dos residentes tendo como referência a integralidade do cuidado. 

             CP                                     IC                                 ID                                 DP 

 

8- O preceptor das RESHSF não tem formação pedagógica necessária para o 

desenvolvimento do processo de ensino/ aprendizagem. 

             CP                                 IC                                   ID                                   DP 

 

9 - As metodologias desenvolvidas nas RESHSF para construção do conhecimento 

integram teoria e prática durante o processo formativo. 

             CP                                IC                                    ID                                   DP 
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10- Os programas de RESHSF (residência multiprofissional em neonatologia, residência 

em enfermagem obstétrica, residência médica em neonatologia e residência médica em 

obstetrícia) independentemente de serem uni ou multiprofissional, estimulam a interação entre 

os diferentes saberes profissionais. 

         CP                                    IC                                  ID                                    DP 

 

11- No processo de formação RESHSF as atividades como GD, plantões e discussão de 

casos buscam desenvolver a integralidade do cuidado junto ao usuário. 

         CP                                    IC                                  ID                                    DP 

 

12- Os docentes das RESHSF possuem competência técnica necessária (vivência 

profissional) para condução do processo de aprendizagem. 

         CP                                    IC                                ID                                      DP 

 

13- O processo formativo das RESHSF é desenvolvido por meio de um currículo 

interdisciplinar.  

         CP                                   IC                                  ID                                     DP 

 

14 - As diferentes profissões que compõem os programas das RESHSF não se 

reconhecem com o mesmo valor na equipe assistencial. 

         CP                                   IC                                    ID                                   DP 

 

15 - As práticas de integralidade do cuidado baseiam-se no usuário como ser integral 

recusando a fragmentação da assistência. 

        CP                                    IC                                    ID                                   DP 
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16 - O preceptor das RESHSF possui competência técnica necessária (vivência 

profissional) para condução do processo de aprendizagem. 

             CP                              IC                             ID                                 DP 

 

17 - Os cenários de prática das RESHSF não se constituem em espaços de 

aprendizagem. 

             CP                                  IC                                  ID                                  DP 

 

18 - O trabalho interprofissional é identificado quando vários profissionais de saúde 

trabalham “COM e PARA” (integração) e “NÃO SOMENTE JUNTOS” na construção de 

cuidados sustentáveis de saúde. 

             CP                                   IC                               ID                                     DP 

 

19 – Os residentes são estimulados pelo docente das RESHSF a desenvolverem uma 

visão crítica e reflexiva sobre a importância do cuidado integral. 

              CP                                IC                                    ID                                 DP 

 

20- Os processos formativos desenvolvidos nas RESHSF proporcionam uma efetiva 

construção nas relações pessoais entre residentes, preceptores, docentes, usuários e 

trabalhadores do HSF. 

             CP                                 IC                                    ID                                 DP 

 

21 – O docente das RESHSF não reconhece as dificuldades apresentadas pelos 

residentes ao longo do processo do processo ensino-aprendizagem. 

             CP                                 IC                                   ID                                 DP 
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22 - O trabalho multiprofissional é identificado quando vários profissionais de saúde 

trabalham “SOMENTE JUNTOS” e não “COM e PARA” (integração) na construção de 

cuidados sustentáveis de saúde.  

             CP                                 IC                                   ID                                 DP 

 

23 – Os residentes são estimulados pelos preceptores das RESHSF a desenvolverem 

uma visão crítica e reflexiva sobre a importância do cuidado integral. 

             CP                                 IC                                    ID                                 DP 

 

24 - Um dos desafios das RESHSF é a insuficiência orçamentária que compromete os 

processos formativos institucionais. 

             CP                                IC                                    ID                                 DP 

 

25– O preceptor das RESHSF não reconhece as dificuldades apresentadas pelos 

residentes ao longo do processo do processo ensino-aprendizagem. 

             CP                                 IC                                    ID                                 DP 

 

26 - A boa articulação da teoria/prática na atividade do docente das RESHSF estimula 

junto aos residentes a qualificação do cuidado.  

             CP                                 IC                                    ID                                 DP 

 

27- O HSF tem atualmente dificuldades nas estruturas de gestão como quadro de 

carreira, incentivos, gratificações funcionais e adequação salarial que juntas, precisam ser 

superadas para a sustentabilidade da Instituição e seus Programas.  

             CP                                  IC                                   ID                                 DP 
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28 - O docente do RESHSF analisa e comenta com os residentes os resultados das 

atividades desenvolvidas e avaliadas, corrigindo erros e esclarecendo dúvidas ao longo do 

processo de formação.  

             CP                                IC                                    ID                                 DP 

 

29 - A boa articulação da teoria/prática na atividade do preceptor das RESHSF estimula 

junto aos residentes a qualificação do cuidado. 

             CP                                IC                                    ID                                 DP 

 

30- O preceptor do RESHSF analisa e comenta com os residentes os resultados das 

atividades desenvolvidas e avaliadas, corrigindo erros e esclarecendo dúvidas ao longo do 

processo de formação. 

             CP                                IC                                    ID                                  DP 

 

31 – O docente das RESHSF possui competência didático/pedagógica (saber/ensinar) na 

construção do conhecimento. 

             CP                                IC                                    ID                                  DP 

 

32- O preceptor das RESHSF possui competência didático/pedagógica (saber/ensinar) 

na construção do conhecimento. 

             CP                                IC                                    ID                                  DP 
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APÊNDICE E – ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

 

1. Como foi sua aproximação para exercer a preceptoria no Programa de Residência a qual 

você pertence? Você conhece o Projeto Pedagógico de sua Residência? 

2. O alcance dos objetivos de formação na residência do HSF a qual você pertence estão 

alinhados aos princípios do PP e são evidenciados nas avaliações realizadas durante o 

processo formativo? (avaliação das práticas ao longo do curso, grupo de discussão de 

casos clínicos). 

3. Considere esses conceitos e responda: Como você avalia a sua atividade de ensino 

considerando a aplicabilidade dos conceitos acima apresentados. 

4. Quais os problemas (desafios) e possibilidades (perspectivas) que a residência a qual 

você pertence apresentam? 
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APÊNDICE F – GRUPO FOCAL 

 

1. Como foi sua aproximação para exercer a preceptoria no Programa de Residência a qual 

você pertence? Você conhece o Projeto Pedagógico de sua Residência? 

2. O alcance dos objetivos de formação na residência do HSF a qual você pertence estão 

alinhados aos princípios do PP e são evidenciados nas avaliações realizadas durante o 

processo formativo? (avaliação das práticas ao longo do curso, grupo de discussão de 

casos clínicos). 

3. Considere esses conceitos e responda: Como você avalia a sua atividade de ensino 

considerando a aplicabilidade dos conceitos acima apresentados. 

4. Quais os problemas (desafios) e possibilidades (perspectivas) que a residência a qual 

você pertence apresentam? 
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APÊNDICE G – PRODUTO 

 

APÊNDICE H – RELATÓRIO GERENCIAL 

 

  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM SAÚDE 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

PRODUTOS FINAIS I E II 

 

Msc Regina Celia Coelho de Moraes 

Profa. Dra. Beatriz Jansen Ferreira 

 

 

 

PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE UM ESPAÇO DE 

DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E 

DE QUALIFICAÇÃO PEDAGÓGICA JUNTO AO CORPO DOCENTE E 

DE PRECEPTORIA PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA DO HOSPITAL 

SOFIA FELDMAN 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta proposta foi fruto de uma dissertação de Mestrado Profissional em Ensino em 

Ciências da Saúde desenvolvido em uma Universidade Pública que tem como objetivo 

qualificar a formação de profissionais de saúde em toda a sua amplitude de conhecimento. 

Essa pesquisa evidenciou que a ausência de um espaço de desenvolvimento de 

Educação Permanente em Saúde – EPS vem, de forma sistemática, prejudicando o andamento 

dos referidos programas Para além disso, a falta de um processo contínuo de qualificação 

pedagógica para o corpo docente e de preceptoria fortemente evidenciado nos resultados 

demanda também a construção e implantação de uma proposta de qualificação pedagógica 

que nominamos de “Planejamento das Condições de Ensino e Formação dos Programas de 

Residência do Hospital Sofia Feldman”. 

Assim propomos duas intervenções oriundas das percepções encontradas junto aos 

docentes, preceptores e residentes obtidas neste estudo que são a criação de um espaço de 

EPS bem como um processo contínuo de qualificação pedagógica para o corpo docente e de 

preceptoria.   

Desta forma defendemos que para além da qualificação da pesquisadora em questão, 

este mestrado procura contribuir com a construção de conhecimento que por meio de um 

produto de intervenção que possa qualificar Instituições de Saúde e Ensino como estruturas 

fortalecedoras do Sistema Único de Saúde – SUS.  

O Hospital Sofia Feldman é sem dúvida nenhuma uma Instituição com grande expertise 

na saúde da mulher e do neonato e desta forma acreditamos que tais propostas de intervenção 

irão corroborar para a qualificação desta Instituição referência nacional nesta área de cuidado 

a saúde.  

 

Msc Regina Celia Coelho de Moraes 

Mestre em Ensino de Ciências da Saúde – CEDESS/UNIFESP 

 

Profa. Dra. Beatriz Jansen Ferreira 

Pós- Doutora em Ensino de Ciências da Saúde – CEDESS/UNIFESP 

Doutora em Educação – Faculdade de Educação – UNICAMP 
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Produto I – Criação e Implantação de um espaço de Educação Permanente em 

Saúde – EPS 

 

Propõe – se como instrumento de intervenção a construção de um espaço crítico reflexivo 

de desenvolvimento do processo de educação Permanente em Saúde – EPS junto aos quatro 

Programas de Residência do Hospital Sofia Feldman, a saber: 

 Residência Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica (REO)  

 Residência Multiprofissional em Neonatologia (RMN)  

 Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia (RMGO)  

 Residência Médica em Neonatologia (RMN). 

 

Os sujeitos desta proposta serão os docentes e preceptores presentes nos programas 

acima citados.  

Após a conclusão deste estudo foi verificado que ao olharmos para as residências, que 

são, modalidades de ensino em serviço ocorreram muitos acertos.  

Dentre eles destacamos a presença da formação multiprofissional, a presença de um 

currículo interdisciplinar, o desenvolvimento do cuidado integral. Houve consonância entre 

todos atores que os Programas de Residência em Saúde do Hospital Sofia Feldman formam 

profissionais para o Sistema Único de Saúde.  

O Quadro 1 faz a síntese das percepções encontradas junto a população amostral onde 

os acertos foram assinalados com a cor verde, as percepções que revelaram necessidades de 

melhora a médio prazo de amarelo e as urgentes de vermelho. 
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QUADRO 1 - comparativo dos consensos positivos e negativos encontrados junto ao 

corpo docente, de preceptoria e residentes dos programas de residência do Hospital Sofia 

Feldman, Belo Horizonte, 2018. 

 

Consensos entre Docentes e 

Preceptores 

Residentes 

Presença de formação multiprofissional Presença de formação multiprofissional 

Currículo interdisciplinar Currículo interdisciplinar 

Presença do cuidado integral à saúde Presença do cuidado integral à saúde 

Formação para o SUS Formação para o SUS 

Os docentes e preceptores não se 

reconhecem com competência pedagógica para o 

exercício de formação nos programas, em função 

de falta de compartilhamento do PPP de forma 

sistemática, de capacitações pedagógicas, 

gerando ausência de critérios institucionais 

quanto aos objetivos de formação 

Os residentes, não reconhecem seus 

docentes e preceptores como profissionais com 

competência pedagógica para o exercício de 

formação nos programas. 

Dificuldade nos feedbacks e 

acompanhamento nos cenários de prática 

Não reconhecem a presença de avaliação, 

feedbacks e acompanhamento nos cenários de 

prática, tanto pelos docentes como preceptores 

Os docentes e preceptores se reconhecem 

com competência técnica para o exercício de 

formação nos programas 

Os residentes não reconhecem seus 

docentes e preceptores com competência técnica 

para o exercício de formação nos programas. 

Os docentes e preceptores se reconhecem 

como atores que estimulam uma postura crítica e 

reflexiva sobre o cuidado integral.  

Os residentes não reconhecem os 

docentes e preceptores como atores que 

estimulam uma postura crítica e reflexiva sobre o 

cuidado integral. 

Os docentes e preceptores reconhecem a 

crônica insuficiência orçamentária da Instituição 

afetando a sustentabilidade dos PRSHSF. 

Os residentes reconhecem a crônica 

insuficiência orçamentária da Instituição 

afetando a sustentabilidade dos PRSHSF 

Os docentes e preceptores reconhecem as 

dificuldades de gestão como elemento 

interferidor na sustentabilidade dos PRSHSF 

Os residentes reconhecem as dificuldades 

de gestão como elemento interferidor na 

sustentabilidade dos PRSHSF 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Podemos inferir que a ausência de implantação de um espaço de desenvolvimento de 

Educação Permanente em Saúde - EPS possa ter contribuído para as dificuldades de gestão e 

organização dos referidos programas.  

O estudo evidenciou o reconhecimento sobre a dificuldade em relação a competência 

pedagógica de docentes e preceptores, sendo esta, também evidenciada pelos residentes.  

Tal fragilidade gera como consequência direta a percepção de dificuldades na condução, 

acompanhamento e devolutivas dos docentes e preceptores nos cenários de prática, o que foi 

apontado pelos residentes.  

Um aspecto importante que demanda uma ação a curto prazo no âmbito da gestão foi a 

divergência entre docentes e preceptores com os residentes sobre a competência técnica dos 

mesmos. Isso é reiterado quando os docentes e preceptores se reconhecem como 

estimuladores de cuidado integral crítico e reflexivo e os residentes tendem a discordar. 

Assim nos parece que a implantação da EPS pode de forma planejada e sistematizada 

contribuir para a qualificação desses Programas. A Figura I nos mostra a organização e 

Aspectos Conceituais da EPS. 

 A Figura 1 nos mostra a forma de concepção adotada em nosso país pela PNEPS que 

organiza a interface da saúde e educação como uma atividade de processo, portanto, uma ação 

coletiva, interativa de caráter processual. 
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FIGURA 1 - Organização e Aspectos Conceituais da EPS. 

 

Fonte: MORAES & FERREIRA 

 

Um processo de Educação Permanente incorpora duas grandes áreas de conhecimento: 

Saúde e Educação. A Figura acima nos mostra a constituição dos diversos saberes que 

definem uma prática de saúde, ou seja, definem uma matriz explicativa do processo de 

saúde/doença.  

Paralelamente a isso temos, no âmbito da educação, as ferramentas para a construção 

teórica dessa matriz, que são as metodologias ativas que poderão explicar à luz da pedagogia 

esses processos.  

A EPS conceitualmente deve ser organizada na forma de processo de trabalho que leva 

a organização deste e dá aprendizagem resultando na possibilidade de gestão do 

conhecimento de cada profissional de saúde. 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde – PNEPS (2004) define a EPS 

como 

 

Estratégia de reestruturação dos serviços, a partir da análise dos 

determinantes sociais e econômicos, mas sobretudo de valores e 

conceitos dos profissionais. Propõe transformar o profissional em 

sujeito, colocando-o no centro do processo ensino-aprendizagem. 
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A EPS deve ser constituir não como um conjunto de disciplinas e normas mas sim um 

conjunto de conhecimento potencializador de capacidades técnicas e pedagógicas para a 

formação de profissionais de saúde. Desta forma deve prover:  

 Ampliação das capacidades individuais 

 Ampliação das capacidades coletivas / comunitárias 

 Construção de ambientes institucionais e sociais favoráveis e de conhecimento. 

Entendemos que a estruturação desse espaço deva seguir as possibilidades institucionais 

com suas possibilidades e limitações, contudo reiteramos que sua implantação é urgente como 

podemos perceber nos resultados dessa pesquisa que apontaram de forma recorrente a falta de 

planejamento, a inexistência de tratamento dos Programas de Residência enquanto processos 

de trabalho que deveriam ser mediados por uma estruturação onde a teoria e a prática 

caminhassem juntas conforme propõe a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

– PNEPS desde 2004, ou seja há 15 anos.  
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Produto II - “Planejamento das Condições de Ensino e Formação dos Programas de 

Residência do Hospital Sofia Feldman 

 

Anterior a regulamentação dos programas de Residência do Hospital Sofia Feldman foi 

criado um espaço de gestão denominado Linha de Ensino e Pesquisa que entre suas 

atribuições deveria prover a qualificação pedagógica dos docentes e preceptores inseridos nos 

Programas de Residência do HSF. 

A pesquisa nos mostrou que a organização dos PRSHSF não foi qualificada pedagógica 

e tecnicamente de forma adequada por esta Linha. Vale ressaltar que ambos os profissionais 

exercem a avaliação junto a seus alunos. 

 A proposta a seguir sugere que para se desenvolver um Programa de Capacitação 

Pedagógica para docentes e preceptores as competências pedagógica e técnica/profissional 

devem ser desenvolvidas seguindo uma sequência de ações adequadas para o 

desenvolvimento do processo. 

Dessa forma, propomos junto a Linha de Ensino e Pesquisa dos PRSHSF uma estrutura 

organizacional que contenha um programa de qualificação pedagógica que seja desenvolvido 

de forma sistemática e contínua a todo o corpo docente e de preceptoria. 

Assim, propomos um curso que seja oferecido aos docentes e preceptores de forma 

sistemática e contínua que aborde os temas centrais do processo de ensino/aprendizagem, a 

saber: 

 Projeto Político Pedagógico 

o Conceito e aplicação 

o PPP e Currículo 

 Objetivos de Ensino/Aprendizagem 

o Saúde da Mulher e do Neonato 

o Políticas Públicas do País 

 O Processo de Ensino e Aprendizagem 

 Objetivos e Avaliação 

 Conteúdos e Métodos  



 

 

146 

 

 

 Metodologias Ativas 

o Tipos e Usos na formação em Saúde 

 Avaliação 

o Conceito e Funções 

o Tipos: diagnóstica, Formativa e Somativa 

A Figura 2 nos mostra a proposta que ora encaminhamos: 

 

FIGURA 2 - Organização Institucional de Programa de Qualificação Pedagógica para 

docentes e Preceptores do HSF, Belo Horizonte, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

LINHA DE ENSINO E 

PESQUISA 

PROGRAMA DE 

RMP 
PROGRAMA DE 

REO 
PROGRAMA DE 

RMNEO 

PROGRAMA DE 

RMOBS 

PROGRAMA DE 

CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA 

Docentes e Preceptores 

iniciantes 

Docentes e Preceptores já 

inseridos nos Programas 

 

Oferta de Capacitação 

obrigatória anterior ao início 

das atividades 

Oferta de Capacitação 

obrigatória pontual e contínua 

ao longo das atividades 
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A decisão quanto ao número de horas do referido curso bem como formato e 

periodicidade devem ser decididos pela gestão institucional de forma que o mesmo seja 

efetivo e sustentável.  

 

 


