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Resumo 

 

 

Este estudo tem por objetivo descrever as percepções na Mudança da Prática 

Profissional dos alunos egressos do Curso de Especialização em Saúde da 

Família da Universidade Aberta do SUS – UnA-SUS/UNIFESP, oferecido a 

distância e avaliar a contribuição do curso para os profissionais dos municípios 

do estado de São Paulo, na perspectiva de um aprimoramento da qualidade no 

atendimento às comunidades, às famílias e aos cidadãos. Trata-se de um 

estudo descritivo de corte transversal, com abordagem quantitativa envolvendo 

dois mil, noventa e seis alunos egressos que concluíram o Curso de 

Especialização, que trabalharam diariamente junto às comunidades das 

Unidades Básicas de Saúde nos municípios do Estado de São Paulo. Foi 

utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário estruturado, 

contendo questões fechadas, em cinco etapas, num total de 25 questões. A 

análise das contribuições geradas revelou mudanças nas ações de trabalho, 

após os conhecimentos adquiridos durante o curso. Concluiu-se que houve uma 

percepção positiva na trajetória profissional do egresso, mudanças, resolução de 

problemas e bom aproveitamento do que apreendeu para a sua prática 

cotidiana. 

 

Palavras-Chave: Egressos, Educação Permanente, Educação em Saúde, 

Educação a Distância, Estratégia Saúde da Família. 



   

 
 

 

 

Abstract 

 
 
 
 
This study aims to describe the perceptions of change in Professional Practice of 

Course former students of Specialization in Health SUS Open University - UnA-

SUS / UNIFESP, offered the distance and assess the course's contribution to the 

professionals of the municipalities the state of São Paulo, in the perspective of 

improving the quality of care to communities, families and citizens. This is a 

descriptive cross-sectional study with a quantitative approach involving two 

thousand, ninety-six former students who have completed a specialization course 

that worked daily with the communities of the Basic Health Units in São Paulo 

State municipalities. Was used as data collection instrument was a structured 

questionnaire with closed questions, in five steps by a total of 25 questions. The 

analysis of the generated contributions revealed changes in labor shares, after 

the knowledge acquired during the course. It was concluded that there was a 

positive perception in the career of graduates, change, problem solving and good 

use of that seized to their daily practice. 

 

Keywords: Alumni, Continuing Education, Health Education, Distance Education, 

Family Health Strategy. 
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Apresentação 

  

É no problema da educação que assenta o grande segredo do 
aperfeiçoamento da humanidade. 

Immanuel Kant 

 

Sou bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade 

Metropolitana Unida - FMU. Em 1986, ingressei como Secretária Executiva da 

Diretoria da Escola Paulista de Medicina. De 2000 a 2006, trabalhei na 

Universidade Aberta à Terceira Idade, UATI/UNIFESP, período que cursei e 

conclui a Especialização Educação em Saúde no Centro do Desenvolvimento de 

Ensino Superior em Saúde/CEDESS/UNIFESP. Em 2006, voltei a exercer 

minhas atividades, agora Reitoria da Unifesp. 

Após dois anos trabalhando na Reitoria, a Pró-Reitora de Extensão Profa. 

Dra. Eleonora Menicucci de Oliveira convidou-me para trabalhar como 

Assessora no gabinete da PROEX.  Em outubro de 2008, A UNIFESP, por 

intermédio da Pró-Reitora de Extensão, recebeu o convite para um programa 

desenvolvido pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES) que criava condições para o funcionamento de uma rede colaborativa 

de instituições acadêmicas, serviços de saúde e gestão do SUS, destinada a 

enfermeiros, médicos e odontólogos do Programa Saúde da Família (PSF) a 

atender às necessidades de formação e educação permanente do SUS.  

Considerando a expansão do PSF, que se consolidou como estratégia 

prioritária para reorganização da atenção básica no Brasil e primeiro nível da 

atenção à saúde no SUS, o programa foi considerado potente para a 

universalização do atendimento à saúde e implementação dos preceitos da 

Reforma Sanitária Brasileira e, por isso, transformou-se em uma estratégia do 

SUS. Assim, o Programa tem sido denominado, desde 2004, Estratégia Saúde 

da Família (ESF). A ESF está fundamentada nos princípios do SUS, já descritos 

anteriormente, e tem o objetivo de reorientar o modelo assistencial a partir da 

http://pensador.uol.com.br/autor/immanuel_kant/
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atenção básica, retirando o cuidado de dentro dos hospitais e trazendo para a 

comunidade, focando suas ações no eixo territorial. 

 A evolução do projeto estendeu-se por um ano e, em outubro de 2010, a 

Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP em parceria com a Universidade 

Aberta do SUS - UNASUS, instituída pelo Ministério da Saúde, tornou público o 

Processo Seletivo de alunos para o Curso de Especialização em Saúde da 

Família UNASUS/UNIFESP, primeira oferta.   

          O curso ofereceu apoio a distância ao processo de aprendizagem em 

serviço e a certificação educacional que, em cooperação, desenvolveu e 

implementou novas tecnologias educacionais em saúde.  

  Dessa forma, foi possível levar aos trabalhadores de saúde, oportunidades 

de aprendizado, material para auto-instrução, cursos livres e de atualização, 

cursos de aperfeiçoamento, especialização e até mesmo mestrados 

profissionais. O uso de técnicas de educação a distância minimizou a 

necessidade de deslocamento da cidade ou da região do trabalhador. 

De 2009 a 2013, mantive contato diariamente com os alunos que se 

ausentavam do ambiente virtual, tirando dúvidas, oferecendo orientações 

necessárias para o momento, incentivando-os para a continuidade do curso a 

fim de identificar o motivo do desinteresse pelas atividades e a ausência nos 

encontros presenciais.  

A avaliação é parte importante na implementação de projetos e programas, 

pois, se bem elaborada, fornece informação sobre o que se está fazendo, se os 

objetivos estão sendo alcançados e se apontam novas estratégias, por esse 

motivo o presente trabalho de pesquisa poderá contribuir com o processo 

avaliativo do projeto. 

Após dois anos de trabalho no Projeto UnA-SUS, senti-me motivada e 

interessada em avaliar o desenvolvimento e o crescimento dos profissionais do 

curso, quanto à competência e à prática esperada na atuação na Saúde da 

Família e, principalmente, identificar o que mudou na vida desses profissionais 

egressos da 1ª, 2ª e 3ª oferta após a realização do Curso de Especialização em 

Saúde da Família na formação profissional dos egressos no período de 2012 a 

2014. 
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Hoje, quatro anos de trabalho na UnA-SUS, realizo-me finalizando esta 

pesquisa, um desafio que me fez crescer profissionalmente, a partir do qual 

espero contribuir com resultados relevantes, que permitam qualificar mais os 

caminhos para a formação dos profissionais da Estratégia Saúde da Família, na 

perspectiva de um trabalho mais integrado, em equipe, com trocas mais efetivas 

de saberes e práticas, para o avanço rumo às novas práticas profissionais em 

saúde.   
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1. INTRODUÇÃO 
 

    O processo de implantação do Sistema Único de Saúde - SUS no Brasil 

trouxe o desafio de redirecionar as práticas dos profissionais da saúde para o 

atendimento integral à saúde coletiva e individual da população brasileira e o 

Ministério da Saúde desde 2001 sinaliza, sobre essa revisão de práticas, a 

exigência de novas habilidades e aptidões para a ampliação das ações a serem 

exercidas pelos profissionais da ESF, a fim de que sejam capazes de 

comprometer-se verdadeiramente com a transformação social.  

         A criação da ESF tem provocado muitas mudanças nas práticas de saúde, 

mas para que essas mudanças ocorram se fazem necessárias profundas 

transformações na formação e no desenvolvimento dos profissionais da área. 

Portanto, só será possível mudar a forma de educar, cuidar, tratar e acompanhar 

a saúde dos brasileiros se conseguirmos mudar também os modos de ensinar e 

aprender na formação dos profissionais. 

Entendemos que, para alcançar tal transformação é preciso ofertar ações 

de atendimento eficientes e eficazes, ou seja, é preciso mudar o processo de 

trabalho em saúde, mudança esta que beneficia tanto o cidadão como o 

profissional de saúde. Observar em cada pessoa sua individualidade, suas 

necessidades específicas, ampliando assim as possibilidades do sujeito exercer 

sua autonomia.  

Numa educação voltada para o trabalho, procura-se a todo o tempo 

ressaltar a importância do aprendizado pela descoberta e, portanto, o 

crescimento do indivíduo como um todo (BORDENAVE, 1994).  

Um dos objetivos da UNA-SUS é a educação permanente, visando a 

resolução de problemas presentes no dia a dia dos profissionais de saúde que 

atuam no SUS. Para atingir esses objetivos, o Ministério da Saúde firmou 

parcerias com Universidades Públicas para a oferta de cursos para médicos, 

dentistas e enfermeiros da Estratégia Saúde da Família (ESF) e capacitou mais 

de cinco mil profissionais da atenção básica por meio do Curso de 

Especialização em Saúde da Família. 

        Desse modo, para atender a demanda do Ministério da Saúde, de formação 

dos profissionais da Atenção Básica, em 2009, a Universidade Federal de São 
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Paulo/UNIFESP desenvolveu e ofereceu um Curso Multiprofissional de 

Especialização em Saúde da Família para médicos, enfermeiros e odontólogos 

em atividade nas Unidades de Saúde da Família de municípios do Estado de 

São Paulo, atendendo  4156 mil profissionais, distribuídos em três turmas, sendo  

911 alunos na  turma  de 2010-2011, 1.630  alunos  na turma de 2011-2012  e 

1615 alunos na turma de 2012-2013.  

         Esta pesquisa contou com a participação de profissionais da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) do Estado de São Paulo, alunos egressos do Curso de 

Especialização em Saúde da Família UNA-SUS/UNIFESP, e tem por objetivo 

descrever a percepção deles na prática em saúde integrativa voltada para o 

atendimento da Saúde Primária, oferecido na modalidade de Educação a 

Distância (EaD) e avaliar as contribuições do curso para as mudanças da prática 

profissional. 

 A Estratégia Saúde da Família – ESF conhecida como Programa Saúde da 

Família – PSF, anteriormente, é uma das principais estratégias para reorientar o 

modelo assistencial do Sistema Único de Saúde, a partir da atenção básica 

(BRASIL,1997). A ESF procura reorganizar os serviços e reorientar as práticas 

profissionais na promoção da qualidade de vida da população, constituindo-se 

em uma proposta com dimensões técnicas, políticas e administrativas 

inovadoras. Ela pressupõe o princípio e a integralidade do cuidado sobre a 

população que reside na área de abrangência de suas unidades de saúde 

(BRASIL,1998) citado por Figueiredo (2015). 

Para Mendes e Viana, citados por Ruiz - Moreno (2005, p.195), a 

“educação influencia e é influenciada pelas condições de saúde, estabelecendo 

um estreito contato com todos os movimentos de inserção nas situações 

cotidianas em seus complexos aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais, 

dentre outros”.  

No grupo, o ser humano se desenvolve, apreende, se modifica, se protege, 

se arrisca, se identifica e se diferencia. As diversas possibilidades de 

aprendizagem em grupo favorecem mudanças rápidas e eficientes. A dinâmica 

grupal permite que os participantes se deparem com muitas formas de viver uma 

mesma situação, possibilitando um conhecimento amplo e aumentando a 

experiência de cada componente (ASSIS, 2002).  
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  Para que seja possível a realização de uma prática que atenda a 

integralidade, precisamos exercitar efetivamente o trabalho em equipe, desde o 

processo de formação do profissional de saúde. É preciso estabelecer 

estratégias de aprendizagem que favoreçam o diálogo, a troca e a 

transdisciplinaridade entre os distintos saberes formais e não formais que 

contribuam para as ações de promoção de saúde em nível individual e coletivo 

(MACHADO, 2007).    

Portanto é de fundamental importância investir em políticas de formação e 

educação permanente de recursos humanos que levem à interdisciplinaridade, à 

articulação ensino-serviço e o interprofissionalismo incluindo igualmente as 

dimensões éticas e humanísticas orientadas para a cidadania. 

No âmbito dos objetivos, o presente trabalho busca o perfil dos alunos 

concluintes do Curso de Especialização em Saúde da Família ESF1, ESF2 e 

ESF3 realizado na Universidade Federal de São Paulo; identificar as 

contribuições teóricas do curso para o profissional e explicitar as mudanças  

previstas na sua prática profissional. 

O referencial teórico foi construído com base nas temáticas de: egressos, 

educação em saúde, educação permanente em saúde, estratégia saúde da 

família e educação a distância. Foi realizado um estudo descritivo de corte 

transversal, com abordagem quantitativa envolvendo 2096 alunos egressos do 

Curso de Especialização, os quais  trabalhavam  em Unidades Básicas de 

Saúde  junto a comunidades  e em municípios do Estado de São Paulo.  

Entre 20 de abril e 18 de julho de 2014, foram encaminhadas quatro 

mensagens por e-mail para os alunos que cursaram Especialização em Saúde 

da Família ESF1 (curso oferecido no período de 2010 a 2011), Especialização 

em Saúde da Família ESF2 (curso oferecido no período 2011 a 2012) e 

Especialização em Saúde da Família ESF3 (curso oferecido no período de 2012 

a 2013). A coleta de dados ocorreu após a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. (ANEXO 1). Foi utilizado como 

instrumento de coleta de dados, um questionário semi-estruturado, contendo 

questões fechadas, em cinco etapas, num total de 25 questões.  

 Os dados foram analisados com base no referencial teórico, tendo 

emergido as dimensões: abordagem dos processos educativos, dos 
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conhecimentos adquiridos de como atuar, planejar, implementar suas ações 

junto à população de saúde da família em relação às influências do curso na 

formação profissional, de forma integral, participativa e em equipe.  

         Atualmente “tanto a saúde quanto a educação buscam caminhos para 

construir um sujeito em estado de permanente aprendizagem, aprendendo a 

aprender, aprendendo a ensinar e ensinando a aprender”, conspirando para o 

contexto da qualificação das práticas de saúde do SUS (ANASTASIOU, 2007; 

p.15-43). 

        O processo de avaliar pressupõe um julgamento de valor que auxilia a 

tomada de decisões. Segundo Akerman e Luiz (2004, p.42-74) a avaliação é 

parte importante na implementação de projetos e programas. Uma boa avaliação 

fornece informação sobre o que se está fazendo, se os objetivos estão sendo 

alcançados e se apontam novas estratégias. Constitui-se num processo 

contínuo, encorajando a reflexão sobre resultados e dando base para 

estratégias futuras. Acrescentando, Hartz (1997) afirma que, se a avaliação for 

usada em um processo permanente, tende a aumentar a pertinência, a eficiência 

e a eficácia das atividades de saúde. A ausência de controles e metodologias de 

avaliação, em geral, leva a um gasto social ineficiente e, consequentemente, ao 

desperdício dos recursos disponíveis. 

Este trabalho está estruturado em sete capítulos, a saber: 1. na introdução 

apresentamos o tema; no capítulo 2 traçamos os objetivos deste estudo; no 

capítulo 3, desenvolvemos o referencial teórico descrevendo a educação, 

estratégia saúde da família e educação a distância; no capítulo 4 detalhamos os 

métodos do estudo, passando pelo método de abordagem, alunos a serem 

analisados, instrumento e procedimento de coleta de dados,  forma de análise 

dos resultados e análise estatística; no capítulo 5 apresentamos os resultados 

extraídos das respostas dos alunos aos questionários; no capítulo 6 fazemos a 

discussão, elaborando análise e interpretação dos dados com enfoque nos 

objetivos apresentados; no capítulo 7 expusemos as conclusões do trabalho em 

relação à análise feita, com base nas percepções dos alunos com relação à sua 

formação profissional. Ainda compõem a estrutura deste trabalho as referências 

bibliográficas utilizadas. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1     Objetivo Geral 

 

√ O presente estudo tem como objetivo geral identificar as percepções na 

mudança do aluno egresso e na sua prática profissional. 

2.2     Objetivos Específicos 

 

 Identificar o perfil dos alunos concluintes do Curso de Especialização em 

Saúde da Família  

 Identificar as contribuições teóricas do curso para o profissional egresso. 

 Explicitar as mudanças previstas na mudança da prática profissional 

egresso do curso. 
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3.  REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Os grandes navegadores devem sua reputação  
aos temporais e tempestades.  

Epícuro 
 

 
3.1    Educação em Saúde 

 
   A educação pode ser compreendida como ações de conhecimentos que 

promovam novos comportamentos e habilidades; a escola como uma instituição 

que educa conforme os comportamentos necessários da sociedade e a didática 

do ensino e aprendizagem como seu elemento basilar. O objetivo maior do 

professor é que todos os alunos atinjam os objetivos predeterminados, 

respeitando-se o ritmo individual e garantindo-se a orientação das respostas 

elaboradas pelos educandos.  (MIZUKAMI, 1986). 

A educação em saúde constitui um conjunto de saberes e práticas que 

orienta para a prevenção de doenças e promoção da saúde (Costa & López, 

1996). Trata-se de uma ação por meio da qual o conhecimento cientificamente 

produzido no campo da saúde, intermediado pelos profissionais de saúde, atinge 

a vida cotidiana das pessoas, uma vez que a compreensão dos condicionantes 

do processo saúde-doença oferece subsídios para a adoção de novos hábitos e 

condutas de saúde. 

Dentre os diversos espaços dos serviços de saúde, Vasconcelos (1999) 

destaca os de atenção básica como um contexto privilegiado para 

desenvolvimento de práticas educativas em saúde.  

Para Mendes (1996), os serviços de atenção básica precisam apropriar-se 

de uma tecnologia de alta complexidade que envolve conhecimentos, 

habilidades e técnicas, dentre as quais é possível reconhecer a educação em 

saúde. 

Considerando os processos de mudança da educação de profissionais de 

saúde e a demanda por novas formas de trabalhar com o conhecimento, busca-

se neste texto, compreender o trabalho do educador no âmbito da inovação 

pedagógica e as possibilidades de ruptura com base em caminhos, inerentes ao 

processo de ensino e aprendizagem, os quais têm ocupado o espaço de 

discussão sobre inovação na área da Saúde. 
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Para Paulo Freire (2000), a educação problematizadora fundamenta-se na 

relação dialógica entre educador e educando, o que possibilita ambos 

aprenderem juntos, por meio de um processo emancipatório. 

Quanto mais o educador possibilitar aos estudantes perceberem-se como 

seres inseridos no mundo, tanto mais se sentirão desafiados a responder aos 

novos desafios.  

Esse entendimento é reforçado ao se considerar a educação em saúde 

como um campo multifacetado, para o qual convergem diversas concepções, as 

quais espelham diferentes compreensões do mundo, demarcadas por distintas 

posições político-filosóficas sobre o homem e a sociedade.  

Dessa forma, o conceito de educação em saúde está ancorado no conceito 

de promoção da saúde, que trata de processos que abrangem a participação de 

toda a população no contexto de sua vida cotidiana e não apenas das pessoas 

sob risco de adoecer. Essa noção está baseada no conceito de saúde, 

considerado como um estado positivo e dinâmico de busca de bem-estar, que 

integra os aspectos físicos e mentais (ausência de doença), ambiental, pessoal 

e social. 

Após a implantação do SUS, há diferentes movimentos articulando-se ao 

mesmo tempo, ou seja, ainda permanece a educação tradicional, centrando o 

poder nas mãos do profissional de saúde, e a educação popular, que no início 

era considerada como método alternativo de prática educativa. Mas a educação 

popular em saúde sai, finalmente, da margem da sociedade e incorpora ou traz 

práticas e espaços educativos, na busca do empoderamento por parte da 

comunidade, baseando-se, porém, no encorajamento e apoio, para que as 

pessoas e grupos sociais assumam maior controle sobre sua saúde e suas 

vidas.  

Entretanto, apesar de o grande desenvolvimento e de uma reorientação 

crescente no campo das reflexões teóricas e metodológicas da educação em 

saúde, o mesmo não vem ocorrendo na prática dos serviços. Talvez um dos 

grandes desafios, seja a formação de uma nova hegemonia representada por 

recursos humanos de formação, orientada pela educação popular e respeito aos 

saberes da comunidade, em busca de uma verdadeira cidadania compartilhada.   
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A construção do conhecimento com base nas reflexões da prática 

pedagógica de educação em saúde, aponta para a necessidade de efetivar um 

processo educativo em saúde, envolvendo a comunidade por meio de um 

processo participativo que permita uma reflexão crítica da realidade e dos 

fatores determinantes de um viver saudável. 

A educação em saúde como processo político pedagógico requer o 

desenvolvimento de um pensar crítico e reflexivo, permitindo desvelar a 

realidade e propor ações transformadoras que levem o indivíduo a sua 

autonomia e emancipação enquanto sujeito histórico e social capaz de propor e 

opinar nas decisões de saúde para cuidar de si, de sua família e da coletividade.  

 

3.1.1.1 Formação de Recursos Humanos na Preparação dos 

Profissionais de Saúde 

 

           Cada vez se faz mais necessário exercer um olhar mais profundo para a 

questão da interseção entre educação e trabalho, sobretudo na construção de 

novas formas de cuidados à população. 

         Hoje, vinte anos depois, a ESF é tida como uma das principais estratégias 

de reorientação das práticas profissionais e de reorganização dos serviços. 

         Vergara (2000) e Motta (1995), destaca que pessoas são os recursos mais 

importantes para se produzir (ou não) mudanças no interior de uma organização. 

          Para tanto, segundo Machado (2005) os Recursos Humanos (RH) em 

Saúde devem ter uma correta adequação entre as necessidades de uma 

determinada população e os objetivos institucionais. Transpondo para o cenário 

do Sistema Único de Saúde (SUS), há uma necessidade de adequação do perfil 

profissional para atender às demandas de Promoção da Saúde como ações que 

garantam, mantenham e forneçam qualidade de vida à população. 

         GIL (2005) constatou que o perfil dos profissionais formados não é 

adequado o suficiente para prepará-los para uma atuação na perspectiva da 

atenção integral à saúde e de práticas que contemplem ações de promoção, 

proteção, prevenção, atenção precoce, cura e reabilitação. Estas preocupações 

estão refletidas nos relatórios das Conferências Nacionais de Recursos 

Humanos de 1986 e 1993, assim como no documento Norma Operacional 
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Básica de Recursos Humanos para o SUS (NOB/RH/SUS-2002), documentos 

que refletem a posição de um conjunto representativo de segmentos e atores 

sociais em torno deste tema. 

Com a implementação do SUS, chegaram novos cenários que 

demandaram estratégias de formação que tenham como referência os princípios 

éticos da universalidade, da equidade e da integralidade, na esperança de 

garantir à população o acesso igualitário às ações e serviços para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde. 

Nesse caminhar, precisamos nos aprofundar sobre meios e modos de 

como a formação profissional vem ocorrendo em conteúdos curriculares e 

metodologias de ensino, que permitam ao aluno aprender procedimentos 

técnicos e ao mesmo tempo possibilite o desenvolvimento de uma visão crítica 

em relação ao seu processo de trabalho. Cabe enfatizar, então, que a temática 

de recursos humanos se mostra recorrente ao longo do tempo e que, apesar de 

autoridades agirem com boas intenções, ainda se apresenta como grande 

desafio para a obtenção dos objetivos propostos pelas políticas de governo para 

a saúde. 

        Isso nos leva a refletir sobre a efetividade das capacitações para o 

desempenho das funções cotidianas dos profissionais da atenção básica. No 

caso da saúde da família, um dos objetivos apresentado para a realização do 

Curso de Especialização em Saúde da Família UNASUS/UNIFESP foi o de 

implementar a formação dos profissionais de nível superior, especialmente 

médicos, odontólogos e enfermeiros, para uma atuação mais voltada às 

atividades clínico-assistenciais aplicadas no cuidado direto aos indivíduos e 

famílias, em seu ambiente familiar e social. Entretanto, observa-se, ainda, no 

contexto brasileiro, pouca definição quanto às competências e às práticas 

profissionais esperadas para a atuação na atenção básica e, em especial, na 

saúde da família. 

         Por outro lado, a nosso ver, estas experiências, principalmente nas 

Residências Multiprofissionais mais do que na própria Especialização, podem 

representar oportunidades para uma reflexão organizada em torno de 

alternativas que permitam rever os caminhos para a formação dos profissionais, 
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na perspectiva de um trabalho mais integrado, em equipe, com troca mais 

efetiva de saberes e práticas.  

         É importante ter conhecimento de que o problema decorrente da 

fragilidade dos vínculos empregatícios das equipes, tem influência direta nesta 

questão, pois, dar mais estabilidade aos profissionais pode aumentar a 

possibilidade de acúmulo de conhecimentos e de habilidades, tornando também 

mais consistentes e duradouras as propostas de formação destes e dos futuros 

profissionais de saúde da família. 

 

3.1.1.2 Provimento e fixação de profissionais de saúde 

 

Ao longo dos anos, o Ministério da Saúde tentou utilizar estratégias que 

fossem fundamentais para a formação de profissionais emprenhados com a 

realidade da população que utiliza o SUS. 

O então Ministro da Saúde Alexandre Padilha comentou no Seminário 

Escassez, Fixação e Provimento de Profissionais (Brasília, 2012) sobre esse 

assunto em áreas remotas e de maior vulnerabilidade, ressaltando também que 

um grande número de países se depara com a dificuldade de prover a 

população em áreas remotas de atendimento de saúde e, em especial, de 

médicos e especialistas.   

Não há uma medida única de enfrentamento. A questão é complexa e de 

manejo intersetorial. A experiência acumulada em diversos países aponta para o 

entendimento de que não há uma solução definitiva para o problema, mas é 

preciso administrá-lo como uma situação crônica. No Brasil, há uma combinação 

de estratégias envolvendo medidas que vêm sendo implementada como 

também a continuidade do processo de expansão da Residência Médica e em 

Saúde.  

Em julho de 2013, o Governo Federal fez um pacto de melhoria ao 

atendimento dos usuários do SUS, com o objetivo de aperfeiçoar a formação de 

médicos na Atenção Básica, elevar o número de médicos nas regiões carentes 

do país e acelerar os investimentos em infra-estrutura nos hospitais e unidades 

de saúde. 
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   A Secretaria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde (SGTES 

/MS) criou em Agosto/2013 o Departamento de Planejamento e 

Regulamentação da Provisão de Profissionais de Saúde (DEPREPS) e uma de 

suas principais incumbências incluíam a elaboração de estratégias de 

provimento e formação que permitissem o enfrentamento das condições atuais 

de falta de médico no SUS em quantidade e com adequada formação.   

            O processo de atenção básica foi integrado juntamente com o ensino. 

Lançado em julho de 2013, o Programa Mais Médicos faz parte de um amplo 

pacto de melhoria do atendimento aos usuários do SUS, com o objetivo de 

aperfeiçoar a formação de médicos na Atenção Básica, ampliar o número de 

médicos nas regiões carentes do país e acelerar os investimentos em infra-

estrutura nos hospitais e unidades de saúde. 

             Os profissionais do Programa Mais Médicos cursam especialização em 

atenção básica, com acompanhamento de tutores e supervisores. Para 

participar da iniciativa, eles recebem bolsa formação de R$ 10,4 mil por mês e 

ajuda de custo pago pelo Ministério da Saúde. Em contrapartida, os municípios 

ficam responsáveis por garantir alimentação e moradia aos participantes. 

             Além da ampliação imediata da assistência em atenção básica, o Mais 

Médicos prevê ações estruturadas voltadas à expansão e descentralização da 

formação médica no Brasil. Até 2018, serão criadas 11,4 mil novas vagas de 

graduação em Medicina e mais de 12 mil novas vagas de residência médica. 

       Os atendimentos realizados nas UBS e a realização de pequenos 

procedimentos desafogaram as urgências e o indivíduo não precisa se deslocar 

até o hospital.  

      O Programa superou a meta estabelecida, resultou em 80% dos 

problemas mais comuns. Atualmente mais de 14 mil profissionais atuam em 

cerca de quatro mil cidades, a maioria dos médicos estão em regiões de grande 

vulnerabilidade social, como o semi-árido nordestino, periferia de grandes 

centros, município, região com população quilombola e aldeia de índios. 

Entre as ações que deveriam ser tomadas podemos citar o refinanciamento 

de dívidas educativas em troca do exercício em áreas desassistidas, a 

concessão de bolsas de estudos a estudantes e a residentes em troca de 

compromisso de exercício nestas áreas, por igual número de anos, sob contrato 
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expresso, e, sobretudo, a criação da carreira nacional. Essas ações figuram 

entre estratégias a serem empreendidas no âmbito da Política Nacional de 

Promoção de Segurança Assistencial no SUS. (CAMPOS, 2009) 

Dentre as ações mencionadas, a atenção especial e a prioridade devem ser 

conferidas à carreira nacional, cujas principais diretrizes devem ser: definição de 

uma equipe básica para a carreira nacional do SUS, composta por médicos, 

enfermeiros e odontólogos, iniciando com médicos para atender aos 

compromissos firmados no PAC da Saúde e na redução da taxa de mortalidade 

infantil que será priorizada como atenção primária para provimento desta 

carreira.  

Os profissionais terão incentivos e políticas específicas para educação 

permanente nos serviços assegurados no seu plano de carreiras: curso de 

capacitação à distância em saúde da família, residência médica em áreas 

básicas e saúde da família, acesso ao tele saúde, entre outros; os profissionais 

receberão adicional de moradia; seu vínculo de trabalho será federal e será 

assegurado o direito de trânsito de forma gradual para grandes centros 

vinculado à sua carreira nacional. (CAMPOS, 2009) 

 

3.1.1.3 A construção do SUS como Política Pública  

 

            A análise das políticas públicas de saúde pauta-se em uma perspectiva, 

que considera a importância de compreender a concepção de saúde construída 

pela sociedade brasileira, historicamente marcada pelo modelo curativo, 

centrado na assistência médica e nas especialidades, tendo como referência o 

hospital.  

           Observa-se nas experiências relatadas que as transformações 

produzidas pelo conhecimento humano, científico e tecnológico, saberes 

populares, experiências práticas exitosas, construídos acerca da importância 

dos cuidados primários de saúde, da prevenção e promoção da saúde, 

entretanto, não foram suficientes para ruptura desse modelo biologicista e de 

mercado.  

          Muitos trabalhadores da saúde identificam no cotidiano do Sistema Único 

de Saúde (SUS) os desafios para o direito universal e integral à saúde. 
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Exemplificam os limites e os problemas decorrentes da falta de gerenciamento e 

de fiscalização, da burocracia, entre outros, que comprometem a implementação 

e descentralização da política pública de saúde, mas, principalmente, impedem 

o exercício da democracia e da cidadania na saúde. (SARRETA, 2009) 

         Desse modo, a compreensão das políticas sociais e da política de saúde 

brasileira na atualidade está relacionada com o formato que vem adquirindo 

desde suas origens. O acesso à assistência à saúde como um direito 

reconhecido das classes assalariadas foi sempre vinculado ao direcionamento 

da política econômica. 

         Desta perspectiva, é interessante resgatar os estudos de Behring & 

Boschetti (2006) a respeito do caráter histórico-estrutural das políticas sociais, 

que procuram desvendar suas características e determinações – econômicas, 

sociais, políticas, culturais – e apontar alguns momentos que influenciaram e 

determinaram a própria concepção de saúde que se tem hoje.  

         Essa análise procura, ao mesmo tempo, conhecer o papel do Estado e os 

interesses envolvidos na regulamentação e desenvolvimento das políticas 

públicas e os caminhos adotados em sua efetivação, para, desta maneira, 

desvendar o significado real da política de saúde para os sujeitos envolvidos e 

compreender a articulação dessas situações sobre a vida humana em que 

predomina o fator econômico. 

           É esse pensamento comum, construído historicamente, que orienta a 

idéia de inviabilidade, ineficácia e até de descrença em torno das políticas 

públicas de saúde, que se pretende decompor na análise desta realidade social 

em que “[...] se inserem as políticas sociais como processos inscritos na 

sociedade burguesa” (BEHRING & BOSCHETTI, 2006, p.40).  

          Concordo que a política social é uma conquista civilizatória, mesmo não 

sendo a via de solução da desigualdade, na escassez e na miséria, exige uma 

luta em seu favor como instrumento para minimizar as desigualdades e 

possibilitar a inclusão social. 

          A perspectiva de totalidade busca, portanto, apreender os movimentos, as 

contradições, os conflitos e como esses fenômenos se manifestam no cotidiano 

e na vida humana, que, segundo Kosik (2002), de maneira imediata e regular 

penetram na consciência e adquirem uma aparência natural e comum. Portanto, 
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consideramos essas dimensões: histórica, econômica, política e cultural como 

elementos articulados que mostre a importância de identificar, sem o intuito de 

esgotar aqui as possibilidades de explicação, alguns dos eixos estruturantes que 

concorreram para a formação da política de saúde pública. 

 

 

 

3.2  Educação Permanente em Saúde 

 

 A Educação Permanente em Saúde - EPS é entendida como o 

desdobramento de vários movimentos de mudança na formação dos 

profissionais de saúde, resultando na análise das construções pedagógicas na 

educação em serviços de saúde, na educação continuada para o campo da 

saúde e na educação formal de profissionais de saúde (CECCIM, 2005). Na 

Portaria nº278, de 27 de fevereiro de 2014, declara que para o Brasil, a 

educação permanente é definida como: “aprendizagem no trabalho, onde o 

aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao 

trabalho”. Ou seja, a EPS pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, 

ocorrendo no cotidiano das pessoas e das organizações. Pauta-se nos 

problemas enfrentados na realidade e preserva o conhecimento e as 

experiências de que as pessoas já os detêm. 

A falta de profissionais com formação adequada e com perfil generalista, 

para atuar na ESF, passou a ser grande obstáculo para sua consolidação.  

Dessa forma, o Ministério da Saúde (MS) assumiu institucionalmente, através do 

Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES), a responsabilidade 

de reorientar ações de formação dos profissionais da saúde, que tenham como 

foco novos modos de cuidar e ensinar em saúde. 

Segundo Ceccim (2005), o conceito de Educação Permanente em Saúde 

foi adotado com o objetivo de “tornar a rede pública de saúde uma rede de 

ensino-aprendizagem no exercício do trabalho”. Desta forma, a Educação 

Permanente deixou de ser uma simples proposta ministerial, para se tornar uma 

Política do SUS. 
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O SUS tem assumido um papel ativo na reorientação das estratégias e 

modos de cuidar, tratar e acompanhar a saúde individual e coletiva, e em razão 

disso, muitas ações de formação de profissionais têm sido desenvolvidas com o 

apoio do governo federal, com a finalidade de capacitar profissional de saúde 

para atuar na ESF. 

Desta forma, o MS afirma que a política de Educação Permanente almeja 

melhorar a qualidade de serviços através de processos educativos permanentes, 

visando aumentar a resolutividade das ações diante de problemas prevalentes, 

fortalecendo o processo de trabalho das equipes, bem como o compromisso 

com a saúde da população por parte dos membros da equipe (BRASIL 2005). 

Em síntese, a essência da Educação Permanente está em oferecer aos 

profissionais, através da proposta da aprendizagem significativa, a oportunidade 

do desenvolvimento de reflexões críticas em seus ambientes de trabalho. Tais 

reflexões poderão resultar em melhoria da qualidade dos serviços de saúde, 

fortalecimento do trabalho em equipe e do comprometimento desta com a saúde 

da população de seu local de trabalho. 

Recentemente, as políticas públicas relacionadas ao processo de 

educação permanente em saúde foram atualizadas, gerando um movimento 

inovador de construção de conhecimento visando apoiar sua implementação e 

consolidação. Este movimento de renovação está ancorado especialmente na 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), criada 

pelo decreto nº 4.726, de 09 de junho de 2003. (SAUPE, CUTOLO, SANDRI, 

2007) 

Vale a pena lembrar os dois grandes objetivos desta secretaria, vinculada 

ao Ministério da Saúde: 1) motivar e propor a mudança na formação técnica, de 

graduação e de pós-graduação e um processo de educação permanente dos 

trabalhadores da saúde, a partir das necessidades de saúde da população e de 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde; 2) valorizar e fortalecer a 

participação e a democracia nas relações de trabalho, estabelecendo propostas 

de desprecarização do trabalho em saúde, de um plano de carreira para o SUS, 

com definição de vínculos e carreiras que assegurem direitos dos trabalhadores 

e a presença do Estado na condução das políticas de saúde (Brasil, 2007). 
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Para atingir estes objetivos, a SGTES está organizada em dois 

departamentos: 1) o Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES), 

que coordena ações estratégicas e técnicas em educação na saúde, e 2) o 

Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde (DEGETS), 

que coordena a gestão, a regulação e negociação do trabalho em saúde. 

Corroboramos com Ceccim (2005), quando cita que a EPS é tida como 

uma estratégia às transformações do trabalho no setor, possibilitando lugar de 

atuação crítica, reflexiva, propositada, compromissada e tecnicamente 

comprometida. Enquanto que para o MS(2009), a EPS refere-se à 

aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar estão voltados ao 

cotidiano das organizações e trabalho. 

Ainda para Ceccim (2005), o papel das práticas educativas deve ser crítica 

e incisivamente revisto para que almeje a possibilidade de pertencer aos 

serviços, profissionais e estudantes a que se dirigem, de forma que os 

conhecimentos que veiculam alcancem significativo cruzamento entre os 

saberes formais previstos pelos estudiosos ou especialistas e os saberes 

operadores das realidades detidos pelos profissionais em atuação para que se 

viabilize auto-análise e principalmente autogestão.  

Nesse sentido, entendemos que a educação permanente é considerada 

aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar estão intrinsecamente 

ligados ao cotidiano das organizações e ao trabalho, MS(2009). 

Por outro lado, a Educação Continuada – EC, outro paradigma de debate 

no que tange à educação na saúde, caracteriza-se por ser uma estratégia 

descontínua de capacitação, com rupturas no tempo, ou seja, curso periódico 

sem sequência constante, implicando em uma continuidade do modelo escolar 

ou acadêmico centrado na atualização de conhecimento com enfoque 

disciplinar, em um espaço didático com fins de atualização. MS(2009). 

Nessa perspectiva conceitual, a EC é, então, uma abordagem para 

complementar a formação dos profissionais de saúde, auxiliando-os a 

compreender a realidade social e dispor de subsídios para que atendam às 

necessidades de saúde da população, bem como para que possam contribuir na 

organização dos serviços em saúde. 

 



40 

 

 
 

3.3  Estratégia  Saúde da Família 

 

          O Programa Saúde da Família (PSF), teve início em 1994, como um dos 

programas propostos pelo governo federal aos municípios para efetivar a 

atenção básica. Hoje esse programa é tido como uma das principais estratégias 

de reorganização dos serviços e de reorientação das práticas profissionais neste 

nível de assistência, e, dessa forma, vem sendo implantado em todo o Brasil 

conforme os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS): a 

universalização, a eqüidade, a integralidade, a descentralização e a participação 

da comunidade. 

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) iniciou-se a partir 

de experiências realizadas no Estado do Ceará, desde 1987. O sucesso do 

programa no Estado, com a redução da mortalidade infantil e materna, levou o 

MS a propor em 1991 o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde 

(PNAS).  

Em 1992, o Programa passou a ser denominado PACS, tendo sido 

implementado através de convênio entre Funasa/MS e Secretarias Estaduais de 

Saúde. (VIANA & DAL POZ, 1998; SILVA & DALMASO, 2002; MS, 2002). 

Tais preocupações estão refletidas nos relatórios das Conferências 

Nacionais de Recursos Humanos de 1986 e 1993, assim como Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS (NOB/RH/SUS).  

Os dois processos modelo de atenção e recursos humanos são difíceis de 

discutir separadamente, ainda que se avalie como de imprescindível importância 

à discussão em torno da formação de recursos humanos para o SUS, tão 

importante quanto é encontrar as melhores alternativas para enfrentar a situação 

dos profissionais já inseridos no sistema, minimizando os efeitos da formação 

inadequada dos profissionais e buscando meios de garantir que suas práticas 

atendam aos desafios que estão sendo colocados para a implementação do 

sistema, em especial no âmbito dos municípios. 

Um dos principais objetivos do Programa Saúde da Família é gerar novas 

práticas de saúde, nas quais haja integração das ações clínicas e de saúde 

coletiva. Porém, que se invista em uma nova política de formação e num 

processo permanente de capacitação dos recursos humanos.  
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Faz-se necessária a presença de um profissional capacitado para planejar, 

organizar, desenvolver e avaliar ações que respondam às reais necessidades da 

comunidade, articulando os diversos setores envolvidos na promoção da saúde. 

Deve-se realizar, portanto, uma permanente interação com a comunidade, no 

sentido de mobilizá-la a estimular sua participação e envolvê-la nas atividades.  

Todas essas atribuições deverão ser desenvolvidas de forma dinâmica, 

com avaliação permanente, pelo acompanhamento de indicadores de saúde da 

área de abrangência. 

Consciente dessa necessidade, o Ministério da Saúde pelo Departamento 

de Atenção Básica da Secretaria de Políticas da Saúde tem investido na 

formação de Pólos de Capacitação, Formação e Educação Continuada em 

Saúde da Família, com o objetivo de articular o ensino e o serviço, estimulando-

os a reformarem seus cursos de graduação e a implantarem programas de pós-

graduação. 

Questões relacionadas ao mercado de trabalho e à política de pessoal das 

instituições, no que se refere aos profissionais de saúde coletiva, são de grande 

relevância para balizar as táticas do projeto.  

"Conhecer a natureza de cada uma destas características é uma 

precondição indispensável para a formulação e execução de propostas de 

Educação continuada nos serviços de saúde" (SANTANA, 1990, p.22). 

Tal comentário se apresenta bastante pertinente para a análise da situação 

atual dos egressos dos cursos de saúde pública inseridos nos serviços. Não 

cabe, portanto, a formulação de um programa em bases idealistas nem a sua 

implementação em moldes paternalistas. Cumpre problematizar com os 

egressos a sua situação real nos serviços de saúde, bem como as 

representações que elaboram sobre tal situação e as perspectivas. 

Autores do campo da administração, como Vergara (2000) e Motta (1995), 

destacam que pessoas são os recursos mais importantes para se produzir (ou 

não) mudanças no interior de uma organização. Para eles, os processos de 

mudanças são construções sociais e, na sociedade contemporânea, as 

instituições sociais, famílias, escolas, organizações e empresas, têm vivenciado 

uma democratização crescente em seus interiores. Daí a importância de, nos 
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processos de mudanças, valorizar a gestão das pessoas nos ambientes de 

trabalho. 

 

3.4  Educação a Distância 

 

A educação a distância é uma modalidade educacional na qual a mediação 

didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 

utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com alunos e 

tutores desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos.  

         Um marco importante na história da Educação a Distância no Brasil se dá 

em 1979, quando a Universidade de Brasília pioneira no uso da Educação a 

Distância no ensino superior no Brasil, cria cursos veiculados por jornais e 

revistas, que em 1989 é transformado no Centro de Educação Aberta, 

Continuada e a Distância. 

        No Sul do Brasil, pode-se destacar a Fundação Padre Landell de Moura, no 

Rio Grande do Sul, com seus projetos vinculados ao Governo Federal, como o 

Mobral, tinham abrangência nacional e prestaram um auxílio enorme pelo uso do 

rádio.  

 Em 1977, vale lembrar como registro positivo que a Fundação Roberto 

Marinho criou alguns programas de sucesso, como telecursos os, que 

atenderam e atendem um número incontável de pessoas, através de 

mecanismos de apoio, para que os alunos obtenham a certificação pelo Poder 

Público. 

No Brasil, a EAD tem alcançado impulso e expressão política a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n. 9394, aprovada em 20 de 

dezembro de 1996, que a colocou como modalidade regular integrante do 

sistema educacional nacional, mas somente pelo Decreto n° 5.622, de 19 de 

dezembro de 2005 é que ocorreu a sua regulamentação.  

         Merece destaque a iniciativa do Governo Federal, via Ministério da 

Educação, no sentido da institucionalização da EaD e de políticas de formação a 

distância, com a criação da Universidade Aberta do Brasil(UAB), em 2005, que 

tem como prioridade oferecer formação inicial a professores em efetivo exercício 

na educação básica pública. 
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No dia 18 de junho de 2008, o Ministro da Saúde anunciou a criação da 

Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de programa 

desenvolvido pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES) que cria condições para o funcionamento de uma rede colaborativa de 

instituições acadêmicas, serviços de saúde e gestão do SUS, destinada a 

atender as necessidades de formação e educação permanente do SUS. 

        Com a intenção de diminuir a sensação de distanciamento, o curso utiliza o 

ambiente virtual de aprendizagem para o aluno participar das situações 

propostas frequentemente e se comunicar com o seu tutor e com todos os seus 

colegas. Assim identificará a riqueza que se constrói a partir da troca de 

experiências, de conhecimentos e de pontos de vista diferentes. 

         Esse novo agir na educação, levou os profissionais do Projeto UNA-SUS a 

desenvolver a competência continuada, através da cooperação, participação, 

responsabilidade, capacidade decisória e de intervenção.  

Por esse motivo, o participante assume um papel importante na construção 

de seu próprio conhecimento, além de ter autonomia para organizar sua rotina, 

hábitos de estudo e percursos de aprendizagem. Mediante o cumprimento das 

atividades programadas e a realização de exames presenciais, obterá o 

certificado de conclusão. 

Considerando as dificuldades enfrentadas por profissionais de saúde que 

atuam em diversas áreas do saber, com relação ao acesso à formação 

continuada, vemos a Educação à Distância (EAD) como uma estratégia para a 

educação permanente, frente às novas tecnologias e como uma inovação 

pedagógica na educação. 

Atualmente se configura como uma possibilidade concreta de 

democratização da educação e de disseminação do conhecimento para todo o 

território nacional. Nos últimos anos, vem se firmando como um importante 

instrumento para auxiliar no crescimento e na melhoria das condições de vida de 

inúmeras comunidades deste país, cujas dimensões são continentais.  

Embora a EAD se apresente com um enorme potencial, ela passa por 

alguns problemas, em especial a questão da evasão, a qual possui altas taxas e 

segundo a literatura, com diversas causas e circunstâncias. 
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O gerenciamento do tempo e falta de dedicação necessária por parte do 

aluno é um tema muito relevante e um dos motivos de evasão nos cursos online. 

O Tutor deve ter um olhar mais atento e um acompanhamento constante durante 

o curso. O entendimento das demandas da aprendizagem à distância e o 

comprometimento online são as únicas formas de determinar o sucesso num 

curso virtual, este é o mote para a construção de vivência em situações 

autênticas de aprendizagem. 

A sociedade atual requer um novo tipo de profissional em todos os setores 

econômicos, essa necessidade se dá pela busca de competências múltiplas das 

pessoas, no trabalho em equipe, na capacidade de aprender e de adaptar-se a 

situações novas. Para alcançarmos essas competências necessitamos de 

conhecimento para utilizar as novas tecnologias da informação e comunicação, 

não apenas como meios de melhorar a eficiência dos sistemas, mas, 

principalmente, como ferramentas pedagógicas efetivamente a serviço dos 

profissionais que atuam na saúde.   

 

3.4.1.1 Curso de Especialização em Saúde da Família UNA-

SUS/UNIFESP  

   

 O curso foi realizado na modalidade a distância, no ambiente moodle, por 

meio da internet, com encontros presenciais para discussões, orientações e 

realização de avaliações. Desenhado de modo a contribuir e desencadear nos 

participantes, processos de reflexão e de mudança em sua prática profissional. 

Dentre os diversos ambientes virtuais, a lista de discussão por meios de 

informatizados a serem utilizados como estratégias de ensino aprendizagem, 

representa uma oportunidade para que um grupo de pessoas “possa debater e 

aprofundar a distância, um tema sobre o qual sejam especialistas ou tenham 

realizado estudo prévio” (ANASTASIOU, ALVES,2007, p.85) 

O curso de Especialização em Saúde da Família UNA-SUS/UNIFESP teve 

como pressupostos didático-pedagógicos a situação de problematização para 

garantir aproximação da realidade dos participantes, a valorização do trabalho 

multiprofissional interdisciplinar e a tomada de decisão. Este curso com a 

duração de 12 meses e carga horária de 480h sendo 40h destinadas às 
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atividades presenciais, estruturou a sua organização pedagógica em 02(dois) 

eixos de 30 unidades distribuídas em Unidades de Conteúdo (16) e Unidades de 

Casos Complexos (14).  

Foram previstos seis encontros presenciais ao longo do curso, com o 

objetivo de discussão de casos clínicos, apresentações sobre metodologia 

científica e orientação para a preparação do TCC – Trabalho de conclusão do 

curso. Um dos encontros foi destinado à apresentação do TCC.  

O objetivo teve a integralidade como ação resultante da interação dos 

atores envolvidos, tecendo propostas democráticas, uma vez que a Estratégia 

da saúde da família estava em constante interação com os processos de viver 

da comunidade, ou seja, das reais necessidades de saúde das pessoas, 

projetando dessa forma possibilidades para transformações significativas na 

qualidade de vida, oportunizando a produção de novos acordos coletivos no 

trabalho e na comunidade, ampliando horizontes para participação social, para a 

democratização do saber e para a cidadania.  

Merhy e Franco(2000) enfatizam que para remodelar a assistência à 

saúde, o PSF deve modificar os processos de trabalho, fazendo-os operar com 

tecnologias leves. Este tipo de tecnologia pressupõe a superação das estruturas 

rígidas do conhecimento técnico estruturado, abrindo possibilidades para 

produção do cuidado com maior interação e criatividade.  

Nesta lógica, um dispositivo essencial para mudança no processo de 

trabalho é a preparação das equipes, com olhar mais integrado e novas 

competências voltadas para um perfil adequado ao modelo proposto. 

 As Unidades de Conteúdo obedeceram a uma organização pedagógica 

que constava de objetivos educacionais, referencial teórico, fóruns de discussão, 

atividades e material complementar (estudo opcional) que trataram dos 

seguintes temas: 1) Político gestor; 2) Psicossocial; 3) Violência; 4) Bioética. 

 O Desenho Pedagógico deste Curso contempla a problematização que é 

expressa em situações de aprendizagem com diferentes estratégias. As 

Unidades de Conteúdo, por seu caráter mais teórico, são desenvolvidas com 

recursos digitais centrados em textos, imagens e conta também com a 

diagramação adequada para ambientes virtuais na web. 
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Figura 1- Tela da unidade de conteúdo capturada do ambiente Moodle do 
Curso 

   

         No desenho pedagógico das unidades de conteúdo, o aluno é orientado a 

participar do fórum de discussão e a realizar atividades de sistematização 

ambos relacionados ao conteúdo da unidade e aos seus objetivos educacionais. 

 Nesse curso, a aproximação com a prática profissional ocorre pela reflexão 

sobre a complexidade presente nas consultas em atenção primária que é o 

objetivo do eixo denominado de Unidades de Casos Complexos. 

 Considerando os processos reflexivos elaborados pelo aluno e com base 

nas contribuições freirianas, a reflexão acerca da própria prática possibilita a sua 

modificação. Os Casos Complexos favorecem a reflexão e o estabelecimento de 

relações entre a dimensão teórica e o cenário da prática; a partir das discussões 

realizadas nos fóruns o aluno poderá qualificar e transformar sua prática 

profissional. 
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Experiências e análises teóricas inspiradas nos pressupostos 

problematizadores partilhados viabilizaram a produção de um conhecimento que 

fortaleceu a mudança. 

Reafirmamos com Pereira (2005), quando cita que para produzir mudanças 

de práticas de gestão e de atenção é fundamental dialogar com as práticas e as 

concepções vigentes, problematizá-las não em abstrato, mas no concreto do 

trabalho de cada equipe.  

 A organização didática, visual e de navegação, coerentes com o princípio 

de casos complexos constitui-se como um quebra-cabeça cuja peça central é a 

problemática em si.  As demais peças tratam de temas correlacionados a essa 

peça central o favorecendo ao aluno do curso o exercício da integralidade e da 

complexidade presente nos casos clínicos.  Além de conteúdos, o recurso do 

quebra-cabeça remete o aluno ao fórum de discussões e materiais 

complementares. A imagem abaixo foi retirada do ambiente virtual do curso e é 

utilizada em uma unidade de Casos Complexos.  

 

Figura 2 - Tela da unidade de conteúdo capturada do ambiente Moodle do 
Curso 

  

 Franzoni e Assar (2009) referem-se à criação de cursos online sob medida, 

com método de ensino personalizado associado a estilos individuais de 
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aprendizagem, fato esse que reforça a importância de um planejamento com 

repertório diversificado para  contemplar os diferentes estilos de aprendizagem. 

 O Curso de Especialização em Saúde da Família UNA-SUS/UNIFESP não 

se configura como um curso online de ensino personalizado  mas, entendemos 

que sua organização pedagógica considera, de certa forma, os  estilos 

individuais de aprendizagem, sobremaneira o eixo denominado Casos 

Complexos, uma vez que  são empregadas  diferentes estratégias de 

aprendizagem e disponibilizados conteúdos teóricos no link “Fundamentação 

Teórica” de modo que o aluno identifique suas necessidades e busque o 

conhecimento específico que precisa para sua prática profissional.  

 A modalidade a distância considera como princípio a autonomia do aluno e, 

por esse motivo, sua configuração pedagógica permite uma maior aproximação 

dos recursos e mídias disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem com as 

necessidades, perfil e estilos dos usuários. 
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3.4.1.2 Dados Estatísticos das Ofertas do Curso de Especialização 

em Saúde da Família  UNA-SUS/UNIFESP  

 

 

Os dados abaixo representam os alunos matriculados, os que 

cancelaram o curso, os desistentes, falecidos, reprovados e aprovados nas três 

ofertas Cursos de Especialização em Saúde da Família.   

 

 

 

 

 

Observamos que o número de alunos reprovados da terceira oferta 

(ESF3) em comparação aos alunos da segunda oferta (ESF2), diminuiu 

consideravelmente e que um total de 2906 (dois mil novecentos e seis) alunos 

tiveram aprovação nas três ofertas do Curso, o que significa a formação de 2906 

profissionais que atuam na Atenção Básica. 

 

 

 

 

 
 
  

Matriculados Cancelados Desistentes Falecidos 

Enf. Méd. Odo. Total Enf. Méd. Odo. Total Enf. Méd. Odo. Total Enf. Méd. Odo. Total 

ESF1 473 195 243 911 1 1 2 4 16 12 3 31 0 0 0 0 

ESF2 901 315 414 1630 20 0 13 33 24 21 16 61 2 0 0 2 

ESF3 1024 280 311 1615 0 0 0 0 200 93 51 344 1 1 0 2 

    
 
 
 

                     

  
 
 

Reprovados Em curso Aprovados   
 
 

 

Enf. Méd. Odo. Total Enf. Méd. Odo. Total Enf. Méd. Odo. Total     

ESF1 107 56 30 193 0 0 0 0 349 126 208 683     

ESF2 240 92 65 397 0 0 0 0 616 201 320 1137     

ESF3 137 26 20 183 0 0 0 0 685 161 240 1086     
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3.4.1.3 Alunos matriculados na primeira oferta do Curso de 

Especialização em Saúde da Família UNA-SUS/UNIFESP 

(ESF1)  

 

 

 

 

 

Figura 3 - Alunos matriculados na primeira oferta do Curso de Especialização em Saúde 
da Família UNA-SUS/UNIFESP (ESF1) 

 

Os dados apresentam o número de alunos matriculados do Estado de 

São Paulo, matriculadas na oferta do Curso, com início em 2011. 

Iniciamos os Encontros Presenciais na cidade de São Paulo com os 

911 alunos, apesar de vários alunos pertencerem a outras cidades do Estado, a 

maior concentração estava na cidade de São Paulo.   
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3.4.1.4 Alunos matriculados na segunda oferta do Curso de 

Especialização em  Saúde da Família UNA-SUS/UNIFESP 

(ESF2)  

 

 

 

 

Figura 4 - Alunos matriculados na segunda oferta do Curso de Especialização em Saúde 
da Família UNA-SUS/UNIFESP (ESF2) 

 

Em 2012, a demanda do curso cresceu para 1630 alunos matriculados, criou-se 

um polo de Marília para os Encontros Presenciais, além de São Paulo para 

atender melhor os alunos que residiam em municípios mais distantes. 
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3.4.1.5 Alunos matriculados na terceira oferta do Curso de 

Especialização em Saúde da Família UNA-SUS/UNIFESP 

(ESF3)  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Alunos matriculados na terceira oferta do Curso de Especialização em Saúde da 
Família UNA-SUS/UNIFESP (ESF3) 

 

 

Em 2013, não suficiente com os pólos de Marilia e São Paulo, o Curso de 

Especialização para atender um número de 1615 alunos com qualidade, criou 

um terceiro pólo em São José do Rio Preto, que deu suporte cobrindo quase 

todo o Estado de São Paulo. 
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3.4.1.6 Alunos matriculados nas três ofertas do Curso de 

Especialização em  Saúde da Família UNA-SUS/UNIFESP   

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Alunos matriculados nas três ofertas do Curso de Especialização em  Saúde da 
Família UNA-SUS/UNIFESP 

 

Nessa amostra, as três ofertas do Curso de Especialização em Saúde da 

Família foram contemplados, com 4.156 alunos matriculados e a relevância da 

abrangência em quase todo o território do Estado de São Paulo. 

 

 

 

FONTE: COSEMS e SES 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de São Paulo 

Secretaria do Estado da Saúde 
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4.  METODOLOGIA 
 

Se quisermos alcançar resultados nunca antes 
alcançados, devemos empregar métodos nunca 
antes testados.  

Francis Bacon 
 

4.1  Tipo de Estudo 

         Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal. A Metodologia 

analisa os registros de todos os alunos egressos das três ofertas do Curso de 

Especialização em Saúde da Família (ESF1, ESF2 e ESF3) com a identificação 

de endereços de e-mail. Para realização deste estudo, foram encaminhadas 

quatro mensagens juntamente com o questionário estruturado, contendo 25 

questões fechadas, organizadas em cinco etapas, para todos os alunos 

egressos das três ofertas do Curso de Especialização em Saúde da Família 

ESF1 (período de 2010 a 2011), ESF2 (período 2011 a 2012) e ESF3 (período 

de 2012 a 2013). 

Dos 2.906 egressos do Curso para os quais foram enviadas as 

mensagens, 790 responderam o questionário de forma eletrônica no Google 

Docs e participaram da amostra desta pesquisa. 

A análise das contribuições geradas revelou mudanças nas ações de 

trabalho após os conhecimentos adquiridos durante o curso. 

A utilização de questionários semi-estruturados é uma prática usual entre 

as ciências humanas. Para a obtenção de dados objetivos, a análise indutiva de 

dados estatísticos é um método clássico e consagrado nas ciências humanas, 

que consiste em fazer inferências de dados quantitativos como os obtidos, com 

questionários fechados. Essa técnica tem se mostrado bastante eficiente na 

obtenção de informações quantitativas de cunho mais geral.  

 Em casos nos quais se pretende obter um resultado prático mensurável 

quantitativamente, essa técnica é utilizada por meio da objetividade das 

perguntas fechadas e com uma compreensão imediata.  

As referidas técnicas são indicadas em casos onde há uma convergência 

de fatores que permitam sua aplicabilidade:  públicos específicos de difícil 

acesso ou com pouca disponibilidade de tempo para os grupos de discussão ou 

para entrevistas em profundidade; públicos que possam ser investigados sem a 
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necessidade de uma investigação tão profunda quanto os grupos de discussão e 

que necessitem, ao mesmo tempo, da apreensão de aspectos subjetivos e de 

objetividade (quantificação) em sua  mensuração, com agilidade na coleta e 

análise de informações e otimizações de  custos. (RESENDE,2015) 

 

4.2   Cenário da Pesquisa 

A Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UnA-SUS), criada pelo 

Ministério da Saúde e com a participação da UNIFESP, a partir do dia 01 de 

outubro de 2009, é uma ação que visa criar condições para o funcionamento de 

uma rede nacional para educação permanente em saúde, envolvendo 

instituições acadêmicas, serviços de saúde e a gestão do SUS.  

A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), do 

Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo – 

UNIFESP, estabeleceu uma oferta do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, 

Especialização em Saúde da Família para 4.000 profissionais da saúde de nível 

superior integrantes das equipes da ESF - Estratégia Saúde da Família, que é 

ministrado na modalidade de Educação a Distância – EaD. 

Essa ação tem como principal objetivo formar os profissionais vinculados à 

Estratégia Saúde da Família, em uma prática em saúde integrativa e voltada à 

Atenção Primária à Saúde, de tal modo que os especialize nos preceitos da 

Saúde da Família.  

No curso em questão, todo o processo de aprendizagem é interativo, o 

aluno tem acesso a recursos didáticos através da internet como imagens, textos 

e fóruns de discussão, além da interação com tutores que são todos 

profissionais da saúde e atuam na Atenção Básica, para discussões sobre as 

questões relativas às situações diárias dos profissionais. 

O curso é voltado aos profissionais com graduação concluída em 

Enfermagem, Medicina ou Odontologia, integram as equipes multiprofissionais 

da ESF no Estado de São Paulo. Tem a duração de 12 meses e carga horária 

total de 496 horas, sendo 440 horas para atividades realizadas a distância e 56 

horas para atividades presenciais, de modo geral. 
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O curso está organizado por unidades de conteúdo e unidades de casos 

complexos, intercaladas entre si de modo a propiciar a relação e a reflexão entre 

o tema e a prática do profissional. 

As unidades se configuram como disciplinas, de acordo com os temas 

abordados, permitindo o registro de notas por blocos temáticos para a 

composição do histórico escolar. 

As Unidades de Conteúdo são compostas por 16 unidades e cada unidade 

é planejada para 10 horas de estudo dos participantes no período de uma 

semana. 

As Unidades de Casos Complexos são formadas por um conjunto de 14 

unidades para a apresentação de casos que, além da demanda clínica, trazem a 

problemática relacionada a questões específicas da rotina de trabalho dos 

profissionais da Estratégia Saúde da Família. 

Cada caso complexo envolve o conhecimento de várias especialidades, 

trabalhando com áreas de concentração específicas (saúde da mulher, do 

adulto, da criança, do idoso, mental, coletiva), relacionadas à principal 

queixa/demanda do paciente. Os casos prevêem a dedicação de 20 horas de 

estudo do participante, aproximadamente 10 horas por semana, com realização 

de atividades e discussão de temas propostos em fórum.  

Unidades de Metodologia Científica com duas unidades, de 10 horas cada, 

apresenta a relevância da pesquisa científica para a formação do profissional e a 

metodologia de elaboração do TCC (Metodologia Científica; Aquisição de 

Informação Científica na Área da Saúde; Critérios para Leitura Científica). Com a 

realização dessas unidades, será iniciado o processo de orientação para 

elaboração do TCC.  

Os tutores são responsáveis pelo acompanhamento da participação e do 

desempenho dos alunos, são eles que mantêm contato com os participantes nos 

fóruns de cada unidade por meio de mensagens individuais em situações 

específicas e também conduzem as atividades nos encontros presenciais do 

curso.  

Os tutores são profissionais graduados em Enfermagem, Medicina ou 

Odontologia, com pós-graduação em Saúde da Família, Saúde Coletiva ou 

Saúde Pública e experiência em assistência e ensino em saúde.  Cada tutor é 
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responsável, em média, por um grupo multiprofissional de 40 participantes 

(enfermeiros, médicos e odontólogos). 

O Curso está disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle 

-  "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment”. 

Ao longo do curso (ESF2 e ESF3), foram realizados seis encontros 

presenciais obrigatórios, cujo objetivo é garantir o aprofundamento conceitual e 

prático dos conteúdos desenvolvidos a distância, além da realização de 

avaliação e orientação a elaboração e apresentação do Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC).  

Os encontros presenciais ocorreram aos sábados nos municípios de São 

Paulo, Marília e São José dos Campos e em locais a serem informados 

previamente no ambiente do curso.  

A elaboração do TCC e sua apresentação presencial são obrigatórias para 

a aprovação dos participantes do curso. O participante que cumprir 

satisfatoriamente todas as exigências do curso, elaborar o TCC individual com 

apresentação presencial e tiver frequência mínima de 75% nos encontros 

presenciais, receberá certificado de “Especialização em Saúde da Família”, 

expedido pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, que é 

credenciada pelo MEC, credenciamento para a oferta de cursos superiores a 

distância - Portaria Nº 804/06 de 27/03/2006 publicada em 28/03/2006. 

 

4.3  Sujeitos da Pesquisa 

Para a realização deste estudo, foram convocados profissionais egressos 

do Curso de Especialização em Saúde da Família, enfermeiros, médicos e 

odontólogos da Universidade Aberta do SUS/ UNIFESP, referente às ofertas dos 

anos de 2011, 2012 e 2013 de municípios do Estado de São Paulo. 

Na primeira oferta no ano de 2010 a 2011, foram matriculados 911 

profissionais e 683 concluíram o Curso. A segunda oferta no ano de 2011 a 

2012, contou com 1630 profissionais matriculados e 1137 alunos aprovados. Na 

terceira oferta no ano de 2012 a 2013, 1615 profissionais foram matriculados e 

1086 alunos aprovados. Esta pesquisa teve como sujeitos 2906 alunos egressos 

do curso. A amostra da pesquisa foi definida a partir do número de questionários 

respondidos, 790 questionários. 
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4.4  Coleta de Dados  

 

          A coleta de dados foi realizada por meio do envio de questionários para o 

e-mail dos entrevistados, sendo que este método de coleta de dados pode ser 

classificado segundo Mattar (2008) como questionário auto preenchido, em que 

o pesquisado lê o instrumento e o responde diretamente sem a intervenção do 

entrevistador. 

          Para proceder à aplicação do Questionário, foi utilizado o Google Docs a 

partir da  devida autorização da Pró-Reitora de Extensão e Coordenador Geral 

do Projeto (ANEXO  2).  

Após a autorização ser concedida, apresentamos o projeto de pesquisa 

para os Coordenadores Pedagógicos, o Coordenador de Tecnologia e o 

Coordenador de Educação a Distância do Projeto UNA-SUS/UNIFESP.  

As mensagens enviadas para os alunos tinham as características de e-mail 

explicativo (ANEXOS 3,4,5 e 6) com a explicitação dos objetivos da pesquisa. 

Foram enviadas quatro mensagens explicativas diferentes no intervalo de três 

meses, de abril a julho de 2014, por meio de questionário com perguntas 

fechadas. 

 Na própria mensagem do e-mail, foi disponibilizado o link para o 

preenchimento do questionário que estava no Google Docs - pacote de 

aplicativos - Esse aplicativo foi utilizado para editar o questionário e 

disponibilizá-lo para ser preenchido pelos alunos egressos das três ofertas do 

Curso ESF1, ESF2 e ESF3, juntamente ao Termo Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) (ANEXO 7). 

O acesso ao questionário (ANEXO 8) foi feito pelo link: 

https://docs.google.com/forms/d/1jy-3G1zJ6Rlu_EsUQIxbfPnaeTSLEJpYdtiDcOeQ5dI/viewform  

As variáveis de análise foram organizadas em cinco grupos, as quais 

sejam: dados de identificação, formação profissional, produtos realizados, 

trabalho atual e impacto do curso.  

Antes de enviar os questionários e o TCLE para os alunos, enviamos uma 

mensagem apresentando a pesquisa e a pesquisadora, explicitando os objetivos 

e que todos os dados seriam tratados de forma sigilosa. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1jy-3G1zJ6Rlu_EsUQIxbfPnaeTSLEJpYdtiDcOeQ5dI/viewform
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O questionário da pesquisa foi elaborado e autorizado (ANEXO 9), com 

base no instrumento utilizado na pesquisa “Avaliação dos egressos do curso de 

especialização em Saúde da Família no Espírito Santo, Brasil”, realizada pelos 

autores: Ethel Leonor Noia Maciel; Pryscilla Formiga Figueiredo; Thiago 

Nascimento do Prado; Heleticia Scabelo Galavote; Maria Cristina Ramos; 

Maristela Dalbello de Araújo; Rita de Cássia Duarte Lima. A referida pesquisa 

tinha por objetivo descrever o perfil dos egressos e avaliar a contribuição do 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Saúde da Família (PG-PSF), para 

reorientação das práticas em saúde.  

Nessa pesquisa foram convocados os alunos egressos do Curso, no 

período de 2006 a 2007 no estado do Espírito Santo, ofertado pelas seguintes 

instituições: Secretaria de Estado da Saúde (SESA), Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES), e Escola de Misericórdia de Vitória (EMESCAM). O artigo 

foi publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva vol.15 nº 4 - Rio de Janeiro 

July 2010. 

 

4.5  Análise dos Dados 

 

Os dados foram analisados por meio de análise quantitativa para questões 

fechadas. 

 

4.5.1.1 Análise de Risco e Benefício 

 

A priori a pesquisa não oferece riscos aos envolvidos, uma vez que 

apresentará adequações aos princípios científicos que a justifiquem e com 

possibilidades concretas de responder a incertezas, além de considerar que o 

conhecimento inerente aos processos educativos, na percepção dos 

profissionais não pode ser obtido por outro meio a não ser o de responder ao 

questionário.  

A pesquisa e o estudo trouxeram benefício e retorno principalmente para a 

SGTES, ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação, em especial aos 

profissionais das equipes de saúde da família, pois todos os achados foram 

importantes para instrumentalizar os processos educativos desenvolvidos com 
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alunos egressos das equipes de saúde da família, na perspectiva do 

fortalecimento da Atenção Básica. 

 

4.6   Aspectos Éticos e Legais 

 

Em consonância com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/MS, 

que trata das pesquisas realizadas com seres humanos. Esta pesquisa adotará 

quatro princípios básicos da bioética: autonomia, beneficência, não maleficência 

e justiça, por considerar que as investigações com seres humanos devem 

assegurar que seus direitos estejam protegidos.  

          Solicitamos autorização do Coordenador Executivo do Projeto UnA-

SUS/UNIFESP para realização da pesquisa, onde consta apresentação, seus 

objetivos e a colaboração que a mesmo trará para a gestão municipal em saúde.  

 

 

 

          A pesquisa teve início após o Parecer Consubstanciado Nº 517.725 do 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, da Universidade Federal de São Paulo – 

UNIFESP, aprovando o desenvolvimento do estudo.  

Ressaltamos a concepção de Fortes (1998, p.51), quando nos faz refletir 

que:  

O consentimento deve ser livre, esclarecido, renovável e 

revogável. Deve ser livremente, conscientemente. Não 

pode ser obtido mediante práticas de coação física, 

psíquica ou moral, ou por meio de simulação ou práticas 

enganosas, ou quaisquer outras formas de manipulação 

impeditivas da livre manifestação da vontade da pessoa.  

O presente estudo preservou a identidade de todos os profissionais 

participantes da pesquisa. A participação dos egressos se deu após a aceitação 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Os princípios éticos 

foram respeitados e assegurados e o percurso metodológico obedeceu aos 

passos da pesquisa na sua totalidade. 

O Decreto N° 7385, de 08 de dezembro de 2010, Institui o Sistema 

Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde - UNA-SUS (Anexo 10). 
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5.  RESULTADOS  
 

5.1   Perfil dos participantes do estudo  

 

O trabalho em equipe garante a integralidade, possibilitando a condução de 

diferentes saberes, vinculados à transformação das práticas. Concernente às 

estratégias de ensino utilizadas nos processos educativos para o aprendizado                                                              

das práticas, constatamos a educação continuada e a permanente como 

principais dimensões desse processo.  

Neste estudo foi possível apontar ainda as facilidades e dificuldades para o 

desenvolvimento dos processos educativos. O envolvimento da equipe, o 

trabalho coletivo, a articulação e o planejamento participativo foram identificados 

como facilitadores. O perfil profissional foi muito expresso pelos sujeitos, pois 

não é possível trabalhar de forma participativa sem que o profissional apresente 

o conhecimento do processo. Merece destaque também a sobrecarga de 

trabalho, a condição inadequada de trabalho e a falta de apoio da gestão como 

fatores que dificultam o desenvolvimento das práticas educativas. Está posto o 

desafio de que os processos educativos, devidamente fomentados e 

desenvolvidos por todos aqueles que compreendem o sistema de saúde de 

forma séria e responsável, na perspectiva da eficiência e eficácia, possa se 

constituir em ferramentas de sustentabilidade para o fortalecimento da Atenção 

Básica. 

5.1.1.1 Análise de dados utilizada 

 

 A análise foi realizada através de técnicas de estatística descritiva e 

inferencial. Para a análise descritiva as variáveis categóricas foram descritas de 

forma absoluta (n) e percentual (%). A análise inferencial foi realizada com 

técnicas de estatística não paramétrica, pois é a mais adequada para variáveis 

de natureza ordinal, como é o caso de instrumento que avalia a mudança. A 

confiabilidade do instrumento de avaliação de mudança foi verificada através da 

consistência interna (alfa de Cronbach), sendo satisfatórios valores de Alfa de 

Cronbach ≥0,7. Foi estabelecido para tomada de decisão estatística o nível de 
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confiança de 95%. Foram considerados estatisticamente significativos quando 

p<0,05. A análise foi realizada com o software estatística SPSS v. 20. 

A análise das questões 5.1 a 5.11 foi trabalhada como um instrumento 

que em tese avalia o grau de mudança que o curso provocou. O instrumento 

composto de 11 itens, em uma escala de likert de três pontos (0,1 e 2). A 

pontuação pode variar entre zero a vinte dois pontos. Quanto maior a 

pontuação, maior a mudança sentida/provocada. A escala apresentou um Alfa 

de Cronbach de 0,78, o que demonstra consistência interna adequada, ou seja, 

os itens estão reunidos consistentemente para medir um mesmo construto.  

Estas questões do questionário procuraram traçar um mapa da trajetória 

profissional e dos cursos e capacitações realizadas pelos alunos que estavam 

freqüentando os Cursos de Especialização em Saúde da Família UNA-

SUS/UNIFESP.  

               Nas questões 5.1 e 5.2 – Constatou-se que 86,1% (688) dos egressos 

mencionaram mudanças nas suas ações de trabalho após os conhecimentos 

aprendidos durante o Curso e a maioria, ou seja, 92,11% (736), afirmou que os 

conhecimentos adquiridos têm aplicabilidade no cotidiano do trabalho. 

               Na questão 5.3 - Em relação à melhora nas condições de trabalho, dos 

794 egressos, 38,54% (308) responderam que foi positivo, já 34,29% (274) não 

tiveram melhora nas condições de trabalho.  

               Nas questões 5.4 e 5.6 – Procurando-se investigar as competências 

adquiridas pelos entrevistados no decorrer do Curso, 89,11% (712) informaram 

ter adquirido reflexão sobre as influências na saúde do indivíduo e da 

coletividade perante a família. Cerca de 86,60% (692) dos entrevistados 

afirmaram, também, conseguir atuar junto à família, na implementação das 

ações de saúde, com base no atendimento prioritário das reais necessidades de 

saúde, expressas pelos indivíduos no cerne da comunidade. 

               Nas questões 5.7 e 5.8 – A maioria dos egressos, representando 

82,47% (659), ressaltou que adquiriu competência no Curso e consegue planejar 

suas ações baseadas no perfil epidemiológico da área em que trabalha, e 

85,35% (682) planejam, também, suas ações com ênfase no enfoque de risco, 

depois de ter passado pelo Curso. 
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               Nas questões 5.9 e 5.10 – Dos 794 respondentes 57,32%(458) 

informaram ter adquirido o estímulo para desenvolver pesquisas nas equipes de 

Saúde da Família, enquanto que 14,64%(117) não o confirmaram. Asseguraram 

que 79,09%(632) ter competência para realizar diagnóstico situacional da saúde 

na população. 

              Nas questões 5.11 e 5.12 – Destacamos 87,98% (703) dos 794 

responderam ter adquirido competência para atuar de forma integral junto à 

comunidade, sob uma óptica centrada na pessoa e na família. Verificou-se 

também, que 86,10% (688) obtiveram competência para atuar de forma 

colaborativa junto à equipe, em trabalho interdisciplinar. 

 

5.2   Percepção do Curso 

 

Os processos de mudanças são construções sociais e, na sociedade 

contemporânea, as instituições sociais (famílias, escolas, organizações e 

empresas) têm vivenciado uma democratização crescente em seus interiores. 

Daí a importância de nos processos de mudanças, valorizar a gestão de 

pessoas nos ambientes de trabalho. 

            A Instituição que aparece como responsável para garantir tais 

capacitações, são as secretarias municipais de saúde e a grande maioria dos 

coordenadores, afirma acreditar que os processos de capacitação oferecidos 

são adequados, porém, são considerados insuficientes para garantir as 

necessidades da população e do serviço. Mais do que docentes experientes, os 

Cursos de Especialização precisam oferecer estratégias pedagógicas, que 

proporcionem aos profissionais, a oportunidade de aprender a aprender, de 

reconhecer que seu ambiente de trabalho é também espaço para o processo 

ensino e aprendizagem. 
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Tabela 1 - Distribuição do Sexo dos alunos  

 

 N      %   

Feminino 619   78,35  

Masculino 170   21,52  

Missing 1     0,13 

Total 790 100,00 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição do Sexo dos alunos 

 

O sexo feminino apresenta um posto médio (mean rank) de 400,71, enquanto o 

masculino 374,21. O teste de hipótese não-paramétrico de Mann-Whitney 

apresentou uma estatística teste U igual a 49081,000, com nível de significância 

(p) igual a 0,174. Portanto, aceita-se a hipótese nula. Ou seja, não é possível 

supor que haja diferenças entre os postos médios dos dois grupos.  
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Tabela 2 - Tempo de formado dos alunos  

 N     %                  

1 a 5 anos 153   19,37                     

Mais de 5 anos 629   79,62                    

Missing 8     1,01 

Total 790 100,00 

 

 

Gráfico 2 - Tempo de formado dos alunos 

 

Os indivíduos com tempo de formado de 01(um) a 05(cinco) anos 

apresentaram um posto médio (mean rank) de 398,96, enquanto aqueles com 

mais de cinco anos de formados foi de 390,31. O teste de hipótese não-

paramétrico de Mann-Whitney apresentou uma estatística teste U igual a 

47130,000, com nível de significância (p) igual a 0,668. Portanto, se aceita a 

hipótese nula. Ou seja, não é possível supor que haja diferenças entre os postos 

médios dos entre os dois grupos.  
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Tabela 3 - Faixa Etária dos alunos  

 N      %                  

20 a 30 anos 143   18,10                     

31 a 40 anos 328   41,52                     

41 a 50 anos 198   25,06                     

Mais de 50 anos 120   15,19                    

Missing 1                            0,13 

Total 790  100,00 

 

 

Gráfico 3 - Faixa etária dos alunos 

 

        Analisando a diferença entre do score do instrumento de mudança e as 

diversas faixas etárias estabelecidas, através do teste de Kruskal-Wallis, não foi 

possível verificar diferença estatisticamente significativas entre os grupos 

etários. Ou seja, aceita-se H0. P=0,342.  
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Tabela 4 - Graduação dos alunos  

 N     %                  

Odontólogo 226  28,61                    

Enfermeiro 418  52,91                   

Médico 142  17,97                   

Missing 4    0,51 

Total 790 100,00 

 

  

Gráfico 4 - Graduação dos alunos 

 

Os números dos resultados do teste de Kruskal Wallis indicam um qui-

quadrado igual a 11,273 com nível de significância igual a 0,04. Portanto, se 

rejeita H0 e aceita-se H1. Ou seja, é possível supor que haja diferenças 

estatísticamente significativa entre o escore total de mudança e a graduação do 

individuo.  
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Tabela 5 -  Curso de especialização anteriormente realizados 

 N    %                  

Sim 444  56,20                   

Não 344  43,54                  

Missing 2    0,25 

Total 790 100,00 

 

 

 

Gráfico 5 - Cursos de especialização anteriormente realizados 
 

         Não houve diferença estatisticamente significativa no escore total de 

mudança em função se o individuo havia realizado outro curso de especialização 

antes de entrar no Curso de Especialização em Saúde da Família 

UNASUS/UNIFESP. 
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Tabela 6 – Cursos de pós-graduação anteriormente realizados 

 N       %                  

Sim 117   14,81                    

Não 661   83,67                     

Missing 12     1,52 

Total 790 100,00 

 

 
 

Gráfico 6 - Cursos de pós-graduação anteriormente realizados 

 
  Não houve diferença estatisticamente significativa (p=0,929) no escore 

total de mudança considerando os grupos de ter realizado mestrado ou 

doutorado antes de ingressar no Curso de Especialização em Saúde da Família 

UNASUS/UNIFESP. 
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Tabela 7 – Outros cursos de especialização após a conclusão do Curso de 
Especialização em Saúde da Família UNASUS 

 N    %                  

Sim 162  20,50                    

Não 612  77,47                     

Missing 16    2,03 

Total 790 100,00 

 

 
 

Gráfico 7 - Outros cursos de especialização após a conclusão do Curso 
de Especialização em Saúde da Família UNASUS 

 

 
Não houve diferença estatisticamente significativa (p=0,503) no escore 

total de mudança considerando se o indivíduo havia ou não realizado outra 

especialização depois de ter concluído a Especialização em Saúde da Família 

da UNIFESP.  
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Tabela 8 – Cursos de pós-graduação após a conclusão do Curso de 
Especialização em Saúde da Família UNASUS 

 N         %                

Sim, em andamento 

Sim, concluído 

  77 

  20 

      9,75  

      2,53  

Não 679    85,95  

Total 786    99,50  

     Missing 6      1,77 

Total 776 100,00 

   

 

Gráfico 8 - Cursos de pós-graduação após a conclusão do Curso de 
Especialização em Saúde da Família UNASUS 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa (p=0,303) no escore de 

mudança, considerando se o indivíduo havia ou não realizado mestrado ou 

doutorado depois de concluir o curso em Especialização em Saúde da Família 

da UNIFESP. 
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Tabela 9 – Utilização do trabalho de conclusão de curso  

 N %                

Sim 564   71,39             

Não 222   28,10             

Total 786   99,50                  

     Missing 4     0,51 

Total 790 100,00 

 

 

Gráfico 9 - Utilização do trabalho de conclusão de curso 

 

Observa-se que 71,39% dos respondentes utilizaram o trabalho de 

conclusão de curso ao longo do curso de Especialização em Saúde da Família. 

Houve 0,51% de missings.  
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Tabela 10 – Aplicação do trabalho de conclusão de curso 

 N %  

 

Em publicação em 
periódicos 

9 1,14  

Em eventos científicos 22 2,80  

Em eventos científicos e em 
publicação em periódicos 

1 0,13  

No local de trabalho 473      59,87  

No local de trabalho e em 
publicação em periódicos 

6 6,08  

No local de trabalho, em 
publicação em periódicos e 
mais de uma alternativa 

1 0,13  

No local de trabalho e em 
eventos científicos 

48 6,10  

No local de trabalho, em 
eventos científicos e 
publicação em periódicos 

1     ,13  

No local de trabalho, em 
eventos científicos e mais de 
uma alternativa 

1      ,13  

Mais de uma alternativa 1      ,13  

  Missing 227   28,73  

                    Total 790 100,00  
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Gráfico 10 – Aplicação do trabalho de conclusão de curso 

 

         Os indivíduos que utilizaram o TCC ao longo do curso, 

apresentaram um posto médio (mean rank) no escore total de mudança de 

427,94, maior do que aquele apresentado pelos indivíduos que não utilizaram 

307,61. O teste de hipótese não paramétrico de Mann Whitney apresentou uma 

estatística de teste U igual a 43537,500, com nível de significância (p) <0,00. 

Portanto, aceita-se a hipótese de que existe diferença estatisticamente 

significativa entre os dois grupos.  
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Tabela 11 – Utilização de outras atividades, instrumentos e materiais do 
curso  

 N %  

 

Sim 656 83,04  

Não 128 16,20  

Total 784 99,20  

     Missing 6  0,76  

                           Total 790         100,00  

 

 

 

Gráfico 11 - Utilização de outras atividades, instrumentos e materiais do curso  

 

        Os indivíduos que utilizaram outras atividades, instrumentos ou 

materiais do curso de Especialização da Saúde apresentaram um posto médio 

(mean rank) no escore total de mudança de 414,96, maior do que aquele 

apresentado pelos indivíduos que não utilizaram 280,30. O teste de hipótese não 

paramétrico de Mann Whitney apresentou uma estatística de teste U igual a 

27622,000, com nível de significância (p) <0,00. Portanto, aceita-se a hipótese 

da alternativa de que existe diferença estatisticamente significativa entre os dois 

grupos.  
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Tabela 12 – Local de utilização de outras atividades, instrumentos ou 
materiais do curso 

 N %  

 

No local de trabalho 588 74,43  

Em congressos    5   0,63  

No local de trabalho, outros  36  4,56  

No local de trabalho, em 
congressos 

 13 1,60  

No local de trabalho, em 
congressos, outros 

  1   ,17  

Outros  15  1,90  

 Missing          132        16,71  

                    Total          790      100,00  

 

 

Gráfico 12 – Local de utilização de outras atividades, instrumentos ou 

materiais do curso 

               Da amostra entrevistada 74,43% informou utilizar as atividades, 

instrumentos ou materiais do curso de Especialização Saúde da Família no 
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próprio local de trabalho. Essa variável apresentou um elevado número de 

missings 16,71%.             

Tabela 13 - Vínculo empregatício 

 N %  

 

Vínculo estatutário 304 38,48  

CLT (Consolidação das 
Leis de Trabalho) 

448 56,71  

Contrato informal 32   4,05  

 Missing  6   0,76  

                  Total 790     100,00  

 

 

 

Gráfico 13 -  Vínculo empregatício 

 

Observa-se que um pouco mais da metade da amostra referiu possuir 

vínculo empregatício do tipo CLT (56,71%) 

Não houve diferença estatisticamente significativa (p=o,135) no escore 

total de mudança e vínculo empregatício.  
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Tabela 14 – Mudanças do local de trabalho 

 N %  

 

Permanece o mesmo 489 61,90  

Mudou de local 01 vez 244 30,89  

Mudou de local mais de 02 
vezes 

 49   6,20  

 Missing   8  1,01  

                     Total 790      100,00  

 
 

 
 

Gráfico 14 – Mudanças do local de trabalho 

Observa-se que 61,90% da amostra permaneceu no mesmo local de 

trabalho. Essa variável apresentou 1,01% de missing.  

Não houve diferença estatisticamente significativa (p=0,580) no escore 

total de mudança e a quantidade de vezes que o indivíduo havia mudado do 

local de trabalho. 

61,90% 

30,89% 

6,20% 
1,01% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

Considerando o período de conclusão, em relação  

ao seu local de trabalho 

 

Permanece o mesmo 

Mudou de local 01 vez 

Mudou de local mais de 02 vezes 

Missing 



81 

 

 
 

 

Tabela 15 - Aumento salarial 

 N      %  

 
Sim   83      10,51  

Não 701     88,73  

 Missing    6      0,76  

                    Total 790       100,00  

  
 

 

Gráfico 15 - Aumento salarial 

 

 

Observa-se que 88,73% da amostra não receberam aumento salarial 

após conclusão do curso, somente 10,51% receberam aumento salarial.  

Os indivíduos que tiveram aumento salarial após a realização do curso, 

apresentaram um posto médio (mean rank) no escore total de mudança de 

451,97, maior do que aquele apresentado pelos indivíduos que não tiveram 

aumento 386,03 O teste de hipótese não paramétrico de Mann Whitney 

apresentou uma estatística de teste U igual a 24238,500, com nível de 

significância p= 0,01. Portanto, aceita-se a hipótese alternativa, de que existe 

diferença estatisticamente significativa entre ter tido aumento salarial ou não.  
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6.  DISCUSSÃO 
 

              Esta pesquisa foi realizada com alunos egressos do Curso de 

Especialização em Saúde da Família oferecido para profissionais integrantes da 

Estratégia de Saúde da Família do estado de São Paulo. 

              Dos dois mil noventa e seis profissionais que concluíram o Curso de 

Especialização em Saúde da Família, 790 alunos (37,70%) responderam o 

instrumento da pesquisa compondo a população deste estudo. 

Quanto ao sexo, observa-se uma amostra predominantemente feminina 

619(78,35%) seguida pelo masculino 170(21,52%). Destaca-se que essa 

variável apresentou apenas um inexistente, que correspondeu a 8 (oito) 

(0,13%) do total.  Os dados encontrados neste estudo são compatíveis com 

outros, que vêem revelando a feminilização das profissões como os estudos 

de Machado(2000) e Escorel(2002) sobre profissionais inseridos nas equipes 

de saúde da família. 

   Para o tempo de graduação, destaca-se que mais da metade da 

amostra 629(79,62%) possuía mais de cinco anos de formado. Esta variável 

apresentou 08(oito) casos de inexistentes, que correspondeu a 1,01% da 

amostra total.  

Para a faixa etária observou-se uma predominância de indivíduos na 

faixa de 31 a 40 anos, 328(41,52%), seguido pelo grupo etário compreendido 

entre 41 e 50 anos que correspondeu a 198(25,06%). Essa variável 

apresentou um missing que correspondeu a 1(0,13%) da amostra total. 

          Maciel (2010) ao avaliar os egressos do curso de pós-graduação lato 

sensu em Saúde da Família, encontrou 51,1% na faixa etária dos vinte a 

trinta anos. Gil (2005), ao avaliar o perfil dos participantes dos Cursos de 

Pós-Graduação Lato Sensu em Saúde da Família em Belo Horizonte, 

viabilizado pelo Ministério da Saúde com recurso do Projeto Reforço à 

Reorganização do SUS (REFORSUS), em 2005, encontrou resultado 

indicando a maioria cerca de 51,3%, pertencente à faixa etária de vinte a 

trinta anos. 

Quanto à graduação, um pouco mais da metade da amostra é 

composta por enfermeiros 418(52,91%), seguido por odontólogos 
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226(17,97%) e médicos 142(17,97). Destaca-se a ocorrência de 04(quatro) 

missings que corresponderam a 0,51% da amostra.  

De acordo com Gil (2005), na avaliação dos ingressos do Curso de 

Especialização em Saúde da Família da Universidade Estadual de Londrina, 

constatou que a maioria dos alunos era de enfermeiros. Esta autora aponta 

que esperava encontrar uma distribuição das categorias mais equilibrada 

entre enfermeiros e médicos, por serem estes profissionais os que 

originalmente compõem as equipes de Saúde da Família. Além disso, afirma 

que a presença baixa de médicos ratifica a dificuldade encontrada para atraí-

los para o campo de Saúde Pública. Ressalto que a freqüência aumentada 

do profissional odontólogo, mostra uma maior a inserção profissional na 

Estratégia Saúde da Família.   

  Em relação aos cursos de especialização anteriormente realizados 

pelos egressos, ressaltamos que um pouco mais da metade da amostra 

estudada 444(56,20%), realizou algum outro Curso de Especialização antes 

de ingressar na Pós em Saúde da Família da UNA-SUS/UNIFESP, enquanto 

que a maioria dos egressos 612(77,47%) não realizou nenhum curso de 

especialização após o término do referido Curso. 

Verificamos que muito mais da metade da amostra 661(83,67%) não 

realizou cursos de pós-graduação stricto sensu, antes de entrar no Curso de 

Especialização em Saúde da Família da UNA-SUS/UNIFESP, somente 12 

(1,52%) alunos não responderam e 679(85,95%) alunos não realizaram outro 

curso de pós lato sensu após concluir a Especialização em questão, somente 

77(9,7%) concluíram e 20(2,5%) estava em andamento. Nessa variável 6 

(1,77%) alunos não responderam. 

           Ao analisarmos o perfil dos médicos e enfermeiros no Brasil, 

verificamos a pouca qualificação dos profissionais, sendo que 679(85,95%) 

dos alunos que atuam na saúde da família não possuem nenhuma formação 

de pós-graduação. Esses dados fortalecem a importância dos cursos de 

especialização nessa área para a capacitação dos profissionais e, 

consequentemente, a consolidação do SUS. Neste sentido, salientamos a 

educação permanente como o aprendizado contínuo necessário para o auto-

aprimoramento do sujeito na busca de competência pessoal, profissional e 
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social, com o enfoque na potencialização pessoal rumo à aquisição de novos 

conhecimentos, conceitos e atitudes. (PASCHOAL 2007). 

Nota-se que 564(71,39%) dos respondentes utilizaram o trabalho de 

conclusão de curso ao longo do Curso de Especialização em Saúde da 

Família e que mais da metade da amostra 222(59,87%) preferiu utilizar o 

TCC ao longo do curso de Especialização Saúde da Família em seu próprio 

local de trabalho.  

Paim e Nunes(1992) ressaltam que a dinamicidade e a complexidade 

das práticas no âmbito do trabalho em saúde, através da incorporação 

constante de novas tecnologias estabeleceu padrões mutáveis nesse campo, 

o que requer novos métodos de ensino e formação dos trabalhadores 

inseridos, com base em alguns princípios que facilitem a integração e a 

construção de novos saberes, sendo eles: a educação é um processo 

contínuo; a educação permanente é integral e dinâmica; a educação é um 

processo ordenador do conhecimento; o sistema integrativo deve ter caráter 

integrador; a educação é inovadora e o conhecimento se origina nas 

necessidades ou problemas sociais dentro de um projeto histórico. Assim, os 

cursos e programas de capacitação e aperfeiçoamento em Saúde Coletiva, 

devem estar voltados para as mudanças e tendências no âmbito das práticas 

que são produzidas no cotidiano mutável dos serviços de saúde. 

              Destaca-se que 656(83,04%) dos egressos utilizaram outras 

atividades, instrumentos ou materiais do curso de Especialização Saúde da 

Família. Nessa variável 6(seis) (0,76%) indivíduos não responderam, sendo 

que 588(74,43%) indivíduos informou utilizar as atividades, instrumentos ou 

materiais do curso de Especialização Saúde da Família no próprio local de 

trabalho. Essa variável apresentou um elevado número que não 

responderam 132(16,71%).  

Observa-se que 489(61,90%) egressos da amostra permaneceram 

no mesmo local de trabalho e 284(30,89%) trocou uma vez de local. Essa 

variável apresentou 8(oito)1,01% indivíduos que não responderam.  

Nota-se que um pouco mais da metade da amostra referiu possuir 

vínculo empregatício do tipo CLT 304(56,71%); estatutário 448(38,50%) e 

06(seis) não responderam.  
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               A este fato, atribuí-se as causas da alta-rotatividade das equipes e, 

consequentemente, o comprometimento de toda a estrutura da estratégia, 

impedindo a formação de vínculos e desenvolvimento de novas práticas 

profissionais que contribuam para a inversão do atual modelo de atenção à 

saúde, tendências que podem acarretar a fragilidade dos vínculos e a 

insegurança das equipes.  

No que tange o aumento salarial, 701(88,73%) dos alunos 

ressaltaram que não o obtiveram. Isso aconteceu para 83(10,51%) dos 

egressos pesquisados.  

             Os fatores de satisfação no trabalho que apresentaram maior 

correlação com a rotatividade é a capacitação, distância das unidades e a 

disponibilidade de materiais para realizar o trabalho, principalmente a 

higiene.  

            Quanto ao salário dos médicos do PSF, a pesquisa indica que o 

salário atrai os profissionais, mas não os fixam. Verificou-se que a distância 

das unidades é um fator importante na determinação da rotatividade, mas 

que ações isoladas, com o oferecimento de transporte para os profissionais, 

não resolvem o problema. (CAMPOS  2005). 

Estas informações permitem inferir que os alunos de Especialização, 

apesar do pouco tempo de formados, têm uma trajetória permeada por 

muitas capacitações pontuais em diferentes cursos, tanto os mais voltados 

para as práticas da saúde da família como em outros de formação em pós-

graduação lato sensu. Entretanto não se observa uma continuidade ou 

carreira em seus processos de formação, o número de profissionais médicos 

e enfermeiros em saúde da família com formação stricto sensu é ainda muito 

reduzido. 

Outra observação foi de que a categoria médica foi a que se fez 

menos presente nos três Cursos de Especialização em Saúde da Família 

UNA-SUS/UNIFESP. Este fato reitera a necessidade de se pensar 

estratégias específicas para atrair o médico para a Estratégia Saúde da 

Família. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

           Os resultados encontrados neste estudo revelam o perfil dos profissionais 

trabalhadores de saúde do Estado de São Paulo, egressos do Curso de 

Especialização em Saúde da Família, com idade de 30 a 40 anos, 

majoritariamente do sexo feminino, enfermeiros, com mais de cinco anos de 

formados, inseridos nas equipes de saúde da família e portadores de vínculos 

empregatícios celetistas.  

É importante destacar que cada módulo foi precedido por uma oficina 

integrativa entre professores para que os conteúdos fossem alinhados e desta 

forma todos os cursos pudessem contar com os mesmos conteúdos. Estas 

metodologias permitiram que houvesse um monitoramento durante o processo 

do curso. 

Quanto à contribuição pela realização do Curso após os conhecimentos 

adquiridos, observaram-se mudanças em suas ações, aplicabilidade no 

cotidiano do trabalho e grande número dos alunos conseguiram ao longo do 

curso e após o curso, planejar suas ações e aplicar seus conhecimentos no 

próprio local de trabalho.   

Com relação às previstas mudanças impulsionadas pelo Curso, foram 

evidenciadas melhorias nos atendimentos, aumento de conhecimentos e 

sedimentação de conceitos.  

           A partir da pesquisa, identificamos a percepção do egresso sobre as 

mudanças da sua prática profissional, nas suas ações de trabalho, nos 

conhecimentos adquiridos no decorrer do Curso, na melhora nas condições de 

trabalho, na reflexão sobre as influências na saúde do indivíduo, nas 

implementações das ações de saúde no atendimento prioritário das reais 

necessidades de saúde, no planejamento de suas ações com ênfase no enfoque 

de risco, no estímulo para desenvolver pesquisas nas equipes de Saúde da 

Família, na competência colaborativa junto à equipe para atuar de forma integral 

junto à comunidade e em trabalho interdisciplinar.  

           Recomenda-se, com base no perfil profissional dos egressos que 

freqüentaram os primeiros Cursos de Especialização em Saúde da Família a 

distância, ofertados pelo Ministério da Saúde, a continuidade da oferta de cursos 

de especialização para profissionais das ESFs, orientados pelas necessidades 
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do trabalho, que por sua vez deve ter por finalidade atender as demandas de 

saúde da população. A partir desse estudo, sugere-se agregar subsídios à 

análise das políticas de recursos humanos voltados ao fortalecimento da 

Atenção Básica do SUS, em especial, à saúde da família e a implementação dos 

instrumentos, que ajudam a dimensionar e a monitorar a mudança na prática de 

trabalho e que seja fruto de iniciativas de formação profissional, para auxiliar na 

adequação das intervenções voltadas à saúde. 
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9. ANEXOS 
 

ANEXO 1 -  Consentimento da Coordenação do Projeto UnA-SUS para  a 
Realização de Pesquisa.    
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ANEXO 2  -  Parecer do Comite de Ética em Pesquisa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



98 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 
 

 
 
 
ANEXO 3 -  Primeira mensagem por e-mail ao aluno egresso 
 

S.Paulo, 09 de abril de 2014 

       UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
  
                                                                                                           

Caro egresso aluno do Curso de Especialização em Saúde da Família da 
UNASUS/UNIFESP, espero que estejam bem e aproveitando os conhecimentos e a 
experiência construída ao longo do nosso Curso.  
Conversamos muitas vezes durante o curso, eu atuo no Projeto 
UNA_SUS/UNIFESP e sou responsável pelos contatos com os alunos, sempre que 
identificado algum problema de acesso na Plataforma Moodle, referente à faltas ou  
documentação. Conversei com muitos alunos das três ofertas do Curso e acredito 
que vários problemas foram resolvidos.  Atualmente, sou mestranda do Curso de 
Mestrado Profissional em Ciências da Saúde, vinculado ao Centro de 
Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde - CEDESS/UNIFESP e gostaria de 
contar com sua participação respondendo um questionário. 
A pesquisa de mestrado está centrada na percepção dos alunos egressos do Curso 
de Especialização em Saúde da Família, do Projeto Universidade Aberta do SUS – 
UnA- SUS/UNIFESP, do Estado de São Paulo. 
O Curso de Especialização é um trabalho que envolve muitos profissionais na área 
da saúde e está voltado para o aprimoramento da qualidade no atendimento às 
comunidades, às famílias e aos cidadãos. Minha pesquisa é muito importante para o 
aprimoramento do curso desde o planejamento até a gestão de todos os processos 
e sua contribuição é fundamental para buscarmos a qualidade e a excelência no 
ensino e na formação de futuros especialistas em Saúde da Família no nosso país. 
O projeto cumpriu todos os trâmites do Comitê de Ética, no Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE estão detalhados os objetivos da 
pesquisa. Sua colaboração e participação serão fundamentais para o 
desenvolvimento desta pesquisa.  
Desde já agradeço imensamente sua atenção e sua valiosa colaboração. 

 

A sua participação é voluntária, sendo que a recusa, não ocorrerá qualquer 
penalidade ou perda de benefícios. Caso concorde favor clicar no link: 
 https://docs.google.com/forms/d/1jy-3G1zJ6Rlu_EsUQIxbfPnaeTSLEJpYdtiDcOeQ5dI/viewform  

 

Marjorie Nisticó Tofetti 
Mestranda do Curso Mestrado Profissional Ensino em Ciências da Saúde 
CEDESS/UNIFESP 

 

https://docs.google.com/forms/d/1jy-3G1zJ6Rlu_EsUQIxbfPnaeTSLEJpYdtiDcOeQ5dI/viewform
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 ANEXO 4 - Segunda mensagem por e-mail ao aluno egresso 

São Paulo, 15 de maio de 2014 

Prezados alunos, 

 Encaminho novamente o questionário referente minha tese de Mestrado sobre os 
egressos das ESFs/UNIFESP. Solicito por gentileza a colaboração de todos, 
inclusive dos alunos que cursaram nas cidades dentro do Estado de São Paulo.  
Àqueles que já responderam, peço que desconsiderem este e-mail. Grata pela 
atenção! 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
  
                                                                                                           

Caro egresso do Curso de Especialização em Saúde da Família da 
UNASUS/UNIFESP, espero que esteja bem e aproveitando os conhecimentos e a 
experiência construída ao longo do nosso Curso.  
Conversamos muitas vezes durante o curso, eu atuo no Projeto 
UNA_SUS/UNIFESP e sou responsável por fazer contato com vocês, sempre que é 
identificado algum problema de acesso na Plataforma Moodle, de faltas ou de 
documentação. Conversei com muitos alunos das três ofertas do Curso e acredito 
que vários problemas foram resolvidos.  Atualmente, sou mestranda do Curso de 
Mestrado Profissional em Ciências da Saúde, vinculado ao Centro de 
Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde - CEDESS/UNIFESP e gostaria de 
contar com sua participação respondendo um questionário. 
A pesquisa de mestrado está centrada na percepção dos alunos egressos do Curso 
de Especialização em Saúde da Família, do Projeto Universidade Aberta do SUS – 
UnA- SUS/UNIFESP, do Estado de São Paulo. 
O Curso de Especialização é um trabalho que envolve muitos profissionais na área 
da saúde e está voltado para o aprimoramento da qualidade no atendimento às 
comunidades, às famílias e aos cidadãos. Minha pesquisa é muito importante para o 
aprimoramento do curso desde o planejamento até a gestão de todos os processos 
e sua contribuição é fundamental para buscarmos a qualidade e a excelência no 
ensino e na formação de futuros especialistas em Saúde da Família no nosso país. 
O projeto cumpriu todos os trâmites do Comitê de Ética, no Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE estão detalhados os objetivos da 
pesquisa. Sua colaboração e participação serão fundamentais para o 
desenvolvimento desta pesquisa.  
Desde já agradeço imensamente sua atenção e sua valiosa colaboração. 

 

A sua participação é voluntária, sendo que a recusa, não ocorrerá qualquer 
penalidade ou perda de benefícios. Caso concorde favor clicar no link: 
 https://docs.google.com/forms/d/1jy-3G1zJ6Rlu_EsUQIxbfPnaeTSLEJpYdtiDcOeQ5dI/viewform  

 

Marjorie Nisticó Tofetti 

https://docs.google.com/forms/d/1jy-3G1zJ6Rlu_EsUQIxbfPnaeTSLEJpYdtiDcOeQ5dI/viewform
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Mestranda do Curso Mestrado Profissional Ensino em Ciências da Saúde 
CEDESS/UNIFESP 

ANEXO 5 - Terceira mensagem por e-mail ao aluno egresso 

São Paulo, 24 de junho de 2014  

Prezados alunos,  

Agradeço e conto mais uma vez com seu apoio para responder o questionário 
referente minha pesquisa de Mestrado sobre os egressos das ESFs/UNIFESP, 
colaborando com o aprimoramento da qualidade no atendimento às comunidades, 
às famílias e aos cidadãos brasileiros. Foco minha solicitação principalmente aos 
alunos que cursaram nas cidades dentro do Estado de São Paulo.  
 
                                  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
  

Caro egresso do Curso de Especialização em Saúde da Família da 
UNASUS/UNIFESP, espero que esteja bem e aproveitando os conhecimentos e a 
experiência construída ao longo do nosso Curso.  
Conversamos muitas vezes durante o curso, eu atuo no Projeto 
UNA_SUS/UNIFESP e sou responsável por fazer contato com vocês, sempre que é 
identificado algum problema de acesso na Plataforma Moodle, de faltas ou de 
documentação. Conversei com muitos alunos das três ofertas do Curso e acredito 
que vários problemas foram resolvidos.  Atualmente, sou mestranda do Curso de 
Mestrado Profissional em Ciências da Saúde, vinculado ao Centro de 
Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde - CEDESS/UNIFESP e gostaria de 
contar com sua participação respondendo um questionário. 
A pesquisa de mestrado está centrada na percepção dos alunos egressos do Curso 
de Especialização em Saúde da Família, do Projeto Universidade Aberta do SUS – 
UnA- SUS/UNIFESP, do Estado de São Paulo. 
O Curso de Especialização é um trabalho que envolve muitos profissionais na área 
da saúde e está voltado para o aprimoramento da qualidade no atendimento às 
comunidades, às famílias e aos cidadãos. Minha pesquisa é muito importante para o 
aprimoramento do curso desde o planejamento até a gestão de todos os processos 
e sua contribuição é fundamental para buscarmos a qualidade e a excelência no 
ensino e na formação de futuros especialistas em Saúde da Família no nosso país. 
O projeto cumpriu todos os trâmites do Comitê de Ética, no Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE estão detalhados os objetivos da 
pesquisa. Sua colaboração e participação serão fundamentais para o 
desenvolvimento desta pesquisa.  
Desde já agradeço imensamente sua atenção e sua valiosa colaboração. 
 
A sua participação é voluntária, sendo que a recusa, não ocorrerá qualquer 
penalidade ou perda de benefícios. Caso concorde favor clicar no link: 
 https://docs.google.com/forms/d/1jy-3G1zJ6Rlu_EsUQIxbfPnaeTSLEJpYdtiDcOeQ5dI/viewform  

 

Marjorie Nisticó Tofetti 

https://docs.google.com/forms/d/1jy-3G1zJ6Rlu_EsUQIxbfPnaeTSLEJpYdtiDcOeQ5dI/viewform
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Mestranda do Curso Mestrado Profissional Ensino em Ciências da Saúde 
CEDESS/UNIFESP 

ANEXO 6 - Quarta mensagem ao aluno        São Paulo, 17 de julho de 2014  

 Prezados alunos, 

Apresentarei minha pesquisa de Mestrado em outubro próximo, gostaria de contar 
com sua colaboração nas respostas do questionário referente os egressos das 
ESFs/UNIFESP. Unidos conseguiremos alcançar o objetivo percentual para 
colaborar com o aprimoramento da qualidade no atendimento às comunidades, às 
famílias e aos cidadãos brasileiros. Aqueles que responderam anteriormente, favor 
desconsiderar este e-mail. 

                                   UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

     CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE 
                MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 
      Caro egresso do Curso de Especialização em Saúde da Família da 
UNASUS/UNIFESP, espero que esteja bem e aproveitando os conhecimentos e 
a experiência construída ao longo do nosso Curso.  
             Conversamos muitas vezes durante o curso, eu atuo no Projeto 
UNA_SUS/UNIFESP e sou responsável por fazer contato com vocês, sempre 
que é identificado algum problema de acesso na Plataforma Moodle, de faltas ou 
de documentação. Conversei com muitos alunos das três ofertas do Curso e 
acredito que vários problemas foram resolvidos.  Atualmente, sou mestranda do 
Curso de Mestrado Profissional em Ciências da Saúde, vinculado ao Centro de 
Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde - CEDESS/UNIFESP e gostaria 
de contar com sua participação respondendo um questionário. 
             A pesquisa de mestrado está centrada na percepção dos alunos 
egressos do Curso de Especialização em Saúde da Família, do Projeto 
Universidade Aberta do SUS – UnA- SUS/UNIFESP, do Estado de São Paulo. 
             O Curso de Especialização é um trabalho que envolve muitos 
profissionais na área da saúde e está voltado para o aprimoramento da 
qualidade no atendimento às comunidades, às famílias e aos cidadãos. Minha 
pesquisa é muito importante para o aprimoramento do curso desde o 
planejamento até a gestão de todos os processos e sua contribuição é 
fundamental para buscarmos a qualidade e a excelência no ensino e na 
formação de futuros especialistas em Saúde da Família no nosso país. 
             O projeto cumpriu todos os trâmites do Comitê de Ética, no Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE estão detalhados os objetivos da 
pesquisa. Sua colaboração e participação serão fundamentais para o 
desenvolvimento desta pesquisa.              
Desde já agradeço imensamente sua atenção e sua valiosa colaboração. 
              
A sua participação é voluntária, sendo que a recusa, não ocorrerá qualquer 
penalidade ou perda de benefícios. Caso concorde favor clicar no link: 
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 https://docs.google.com/forms/d/1jy-3G1zJ6Rlu_EsUQIxbfPnaeTSLEJpYdtiDcOeQ5dI/viewform 
  
Marjorie Nisticó Tofetti 
Mestranda do Curso Mestrado Profissional Ensino em Ciências da Saúde 
CEDESS/UNIFESP 
ANEXO 7 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

      UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO   

 
Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 
intitulada: “Perfil do Egresso e as Percepções na Mudança da Prática 
Profissional: Contribuições do Curso Especialização em Saúde da 
Família/UNASUS/UNIFESP”, através do Mestrado Profissional Ensino em 
Ciências da Saúde, desenvolvido pelo Centro de Desenvolvimento do Ensino em 
Ciências da Saúde/ CEDESS, da Universidade Federal de São Paulo – 
UNIFESP.   
A pesquisa tem como objetivo analisar os principais fatores da rotatividade no 
trabalho do profissional no programa saúde da família, alunos egressos do 
Curso de Especialização em Saúde da Família do Projeto UnA-SUS/UNIFESP, 
que concluíram o curso nos anos de 2011, 2012 e 2013 no Estado de São 
Paulo. A coleta de dados será realizada através de um questionário semi-
estruturado com perguntas abertas.  Para você que participará do questionário 
poderá ocorrer desconforto, pois ocuparemos o momento que o pesquisado 
realiza seus compromissos profissionais, porém isso será justificado com os 
benefícios que este questionário trará tanto para você, quanto para a instituição, 
visto que poderá instrumentalizar em mecanismos de estratégias no âmbito do 
com foco nos processos educativos.  A pesquisadora primará pelo sigilo de sua 
identidade, conforme princípios éticos e respaldo científico. Os resultados da 
pesquisa serão enviados para você e permanecerão confidenciais. Não haverá 
menção da sua identidade em nenhuma publicação que possa resultar deste 
estudo.   Fui esclarecido (a) dos objetivos da pesquisa de maneira bem 
específica e clara. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas 
informações e mudar minha decisão se assim o desejar.  Os critérios éticos da 
pesquisa me certificam de que os dados inerentes à minha identidade serão 
confidenciais.  
Estou ciente de que minha participação é voluntária, portanto não serei 
remunerado para participar do estudo. Em caso de dúvidas poderei solicitar 
esclarecimentos à mestranda Marjorie Nisticó Tofetti, devidamente matriculada 
no Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde da Universidade 
Federal de São Paulo, através do e-mail: majutofetti@gmail.com ou pelo 
telefone: (11) 99297.9727.  A sua participação é voluntária, sendo que a recusa, 
não ocorrerá qualquer penalidade ou perda de benefícios. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1jy-3G1zJ6Rlu_EsUQIxbfPnaeTSLEJpYdtiDcOeQ5dI/viewform
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ANEXO 8 – Instrumento da Pesquisa 
 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE 
MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

  

“Contribuições do Curso ESF/UNASUS/UNIFESP para o perfil do egresso; 

percepções na mudança da sua prática profissional” 

Questionário de Pesquisa 

1. Dados de Identificação 

1.1.  Sexo      (   ) feminino 
                       (   ) masculino 

1.2. Idade        (   ) de 20 a 30 anos 

                  (   ) de 31 a 40 anos 

                  (   ) de 41 a 50 anos 

                        (   ) mais de 50 anos 

1.3. Formação Profissional       (   ) enfermeiro 

                                             (   ) médico 

                                             (   ) odontólogo 

1.4. Tempo de formado       (   ) 01 a 05 anos 

                                       (   ) mais de 05 anos 

   

2. Formação anterior 

2.1 Você realizou outros cursos de especialização antes de ingressar no Curso 

de Especialização em Saúde da Família UNASUS/UNIFESP? 

         (    )  Não           (     )  Sim  

        Quais? _____________________________________________________ 
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2.2 Você realizou algum curso de pós-graduação (mestrado e/ou doutorado) 

antes de ingressar no Curso de Especialização em Saúde da Família 

UNASUS/UNIFESP? 

        (     )  Não           (     )  Sim  

        Quais? _____________________________________________________ 

 

2.3.  Você realizou outro(s) curso(s) de especialização depois de concluir o 

Curso de Especialização em Saúde da Família UNASUS/UNIFESP? 

         (     )  Não           (     )  Sim               

         Quais? _____________________________________________________ 

 

2.4. Você realizou algum curso de pós-graduação (mestrado e/ou doutorado) 

depois de concluir o Curso de Especialização em Saúde da Família 

UNASUS/UNIFESP? 

   (     ) Não           

   (     ) em andamento        Qual ? __________________________________ 

   (     ) Sim          Qual ?__________________________________________ 

   (     ) Concluído      Qual ? _______________________________________ 

 

3.  Produtos Realizados:   Materiais científicos originados no Curso de 

Especialização em Saúde da Família – UNASUS/UNIFESP.  (Nos itens 3.1 e 

3.2 poderá marcar mais de uma opção) 

3.1. Você utilizou o trabalho de conclusão de curso produzido ao longo do curso 

de Especialização Saúde da Família?  

        (    ) Não          (    ) Sim 

        Onde?:            (    ) no local de trabalho 

                                (    ) em eventos científicos 

                                (    ) como publicação em periódicos         

    

3.2. Você utilizou outras atividades, instrumentos ou materiais do curso de 

Especialização Saúde da Família? 

        (     ) Não          (     ) Sim 
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        Onde?              (     ) no local de trabalho 

                                 (     ) em Congressos 

                                 (     ) outros: especificar __________________________ 

 

 

4. Trabalho Atual 

4.1. Qual seu vínculo empregatício : 

        (     ) contrato informal 

        (     ) vínculo estatutário 

        (     ) CLT ( Consolidação das Leis de Trabalho) 

 

4.2. Considerando o período de conclusão, em relação ao seu local de trabalho: 

         (     ) permanece o mesmo 

         (     ) mudou de local 01 vez 

         (     ) mudou de local mais de 02 vezes 

 

4.3. Após a realização do Curso, você obteve algum aumento salarial? 

        (     ) Não           (     ) Sim 

 

5. Percepção do curso 

    Para responder as questões do item 5. Percepção do Curso, utilize a 

escala de 0 a 2. 

5.1. Você identificou mudanças nas suas ações de trabalho após os 

conhecimentos apreendidos durante o curso? 

        (      )     (      )     (      )           

           0            1           2           

5.2. Você reconhece que os conhecimentos adquiridos no curso têm 

aplicabilidade no cotidiano do trabalho? 

        (      )     (      )     (      )           

           0            1           2           

5.3. Após a realização do curso, você identificou melhorias nas condições de 

trabalho? 

        (      )     (      )     (      )           
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           0            1           2           

5.4. Você reconhece ter adquirido competência para atuar junto à população na 

implementação de ações de saúde nos níveis primários em uma 

determinada comunidade com base no atendimento prioritário das reais 

necessidades de saúde? 

 

        (      )     (      )     (      )           

           0            1           2           

5.5. Você adquiriu competência para planejar suas ações baseadas no perfil 

epidemiológico da sua área de atuação? 

         (      )     (      )     (      )           

            0            1           2           

5.6. Você adquiriu competência para planejar suas ações com ênfase no 

enfoque de risco? 

          (      )     (      )     (      )           

             0            1           2           

5.7. Você se sentiu estimulado a realizar pesquisas nas equipes de Saúde da 

Família, após a conclusão do curso? 

          (      )     (      )     (      )           

            0            1           2           

5.8. Você se sente apto para realizar diagnóstico situacional de saúde de uma 

determinada população? 

           (      )     (      )     (      )           

              0            1           2           

5.9. Você adquiriu a competência para atuar de forma integral junto a 

comunidade, sob uma óptica centrada na pessoa e na família? 

          (      )     (      )     (      )           

             0            1           2           

5.10. Você adquiriu a competência para atuar de forma colaborativa junto à 

equipe, em trabalho interdisciplinar? 

           (      )     (      )     (      )           

              0            1           2           
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ANEXO 9 – Autorização para elaborar a pesquisa com base no instrumento 
referenciado abaixo. 
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ANEXO 10  

Portaria UNASUS - DECRETO Nº 7.385, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2010. 

 
 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 7.385, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2010. 

  
Institui o Sistema Universidade Aberta do Sistema 
Único de Saúde - UNA-SUS, e dá outras 
providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 

no 8.080, de 19 de setembro de 1990,   

DECRETA:  

Art. 1o Fica instituído, no âmbito do Ministério da Saúde, o Sistema 

Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde - UNA-SUS, com a finalidade 

de atender às necessidades de capacitação e educação permanente dos 

trabalhadores do Sistema Único de Saúde - SUS, por meio do desenvolvimento 

da modalidade de educação a distância na área da saúde.  

Parágrafo único.  São objetivos do UNA-SUS: 

I - propor ações visando atender às necessidades de capacitação e 

educação permanente dos trabalhadores do SUS; 

II - induzir e orientar a oferta de cursos e programas de especialização, 

aperfeiçoamento e outras espécies de qualificação dirigida aos trabalhadores do 

SUS, pelas instituições que integram a Rede UNA-SUS; 

III - fomentar e apoiar a disseminação de meios e tecnologias de informação e 

comunicação que possibilitem ampliar a escala e o alcance das atividades educativas; 

IV - contribuir para a redução das desigualdades entre as diferentes 

regiões do País, por meio da equalização da oferta de cursos para capacitação e 

educação permanente; e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.385-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.385-2010?OpenDocument
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V - contribuir com a integração ensino-serviço na área da atenção à saúde.  

Art. 2o O UNA-SUS é constituído pelos seguintes elementos: 

I - Rede UNA-SUS: rede de instituições públicas de educação superior 

credenciadas pelo Ministério da Educação para a oferta de educação a 

distância, nos termos da legislação vigente, e conveniadas com o Ministério da 

Saúde para atuação articulada, visando aos objetivos deste Decreto; 

II - Acervo de Recursos Educacionais em Saúde - Acervo UNA-SUS: 

acervo público de materiais, tecnologias e experiências educacionais, construído 

de forma colaborativa, de acesso livre pela rede mundial de computadores; e 

III - Plataforma Arouca: base de dados nacional, integrada a sistema nacional de 

informação do SUS, contendo o registro histórico dos trabalhadores do SUS, seus certificados 

educacionais e experiência profissional.  

Parágrafo único.  Poderão integrar a Rede UNA-SUS, em caráter excepcional, outras 

instituições públicas que obtiverem credenciamento especial para a oferta de cursos de pós-

graduação lato sensu e para educação a distância, na forma da legislação vigente. (Redação 

dada pelo Decreto nº 8.041, de 2012) 

Art. 3o O UNA-SUS será coordenado pelo Ministério da Saúde, por meio da 

atuação conjunta da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e 

da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ.  

Art. 4o O UNA-SUS contará com as seguintes instâncias: 

I - Conselho Consultivo, responsável por receber, discutir e apresentar ao Colegiado 

Institucional propostas e ações de capacitação e qualificação que lhe forem encaminhadas, e 

cuja composição terá garantida a representação dos seguintes órgãos e segmentos: 

a) Ministério da Saúde, por meio de suas Secretarias; 

b) Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação Superior e 

de Educação a Distância; 

c) FIOCRUZ; 

d) Secretários Estaduais de Saúde; 

e) Secretários Municipais de Saúde; 

f) instituições que integram a Rede UNA-SUS; 

g) dirigentes de instituições federais de educação superior; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8041.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8041.htm
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h) organismos internacionais; 

II - Colegiado Institucional, responsável por definir a forma e o meio de 

implementação das propostas e ações encaminhadas pelo Conselho Consultivo 

e estabelecer os mecanismos de seleção das instituições que comporão a Rede 

UNA-SUS, e cuja composição contará com representação: 

a) da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde; 

b) da FIOCRUZ; e 

c) da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), mediante convite 

realizado pelo coordenador do UNA-SUS; e 

III - Secretaria-Executiva, que será exercida pela FIOCRUZ, responsável 

por monitorar e avaliar a execução das ações aprovadas pelo Colegiado 

Institucional.  

Parágrafo único.  Os membros da instância a que se refere o inciso I serão 

designados por ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde, 

e os membros da instância prevista no inciso II, por ato do Ministro de Estado da 

Saúde.  

Art. 5o O UNA-SUS cumprirá suas finalidades e objetivos em regime de 

colaboração da União com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, bem 

como mediante a participação de organismos internacionais.  

Art. 6o As diretrizes e orientações técnicas do UNA-SUS serão 

disciplinadas por ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da 

Saúde.  

Art. 7o As despesas necessárias à implementação do UNA-SUS e à 

execução das ações realizadas com base neste Decreto correrão por conta das 

dotações orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da Saúde, 

observados os limites de movimentação, empenho e pagamento da 

programação orçamentária e financeira.  

Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 8 de dezembro de 2010; 189o da Independência 122o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Fernando Haddad 

José Gomes Temporão 
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