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RESUMO 

 

Este estudo trata-se de dissertação em Saúde da Família, com o tema Articulação 
Ensino e Serviço na Formação do Enfermeiro para a Atenção Primária. O Contrato 
organizativo de ação pública Ensino-saúde (2015) versa sobre ações de integração 
dos serviços e gestores da saúde ao processo de formação das instituições 
formadoras, com ênfase no atendimento das necessidades de saúde e estabelece 
princípios claros de organização de práticas pedagógicas organizadas pela IES e 
serviços de saúde, com apoio das instâncias gestoras. O objetivo da investigação foi 
de analisar as experiências de integração entre as práticas desenvolvidas pelos 
estudantes de enfermagem nos serviços de atenção primária, no que diz respeito 
aos objetivos pedagógicos e de atenção à saúde da população. Os objetivos 
específicos foram levantar e analisar os espaços de comunicação existentes entre a 
gestão dos cursos de enfermagem e os serviços para o planejamento, o 
monitoramento e a avaliação das práticas desenvolvidas pelos estudantes nos 
serviços de atenção primária de saúde; levantar e analisar a percepção dos 
coordenadores de cursos de enfermagem quanto à qualidade e os possíveis 
problemas existentes na integração entre ensino e serviço de saúde no que tange às 
práticas desenvolvidas pelos estudantes nos serviços de atenção primária de saúde 
e levantar e analisar sugestões dos coordenadores de cursos de enfermagem 
visando subsidiar o aperfeiçoamento da integração entre ensino e serviço de saúde 
no que tange às práticas desenvolvidas pelos estudantes nos serviços de atenção 
primária de saúde. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, com abordagem 
quanti-qualitativa, para tanto foi aplicado um formulário criado no Web2.0, 
ferramenta Google Docs©. A população alvo foi constituída de coordenadoras gerais 
e de práticas de cursos de enfermagem de vários estados do país. A partir deste 
estudo foi feita a categorização qualitativa das principais dimensões que envolvem a 
articulação ensino e serviço; as categorias foram ordenadas usando o Ciclo PDCA, 
que é uma ferramenta de melhoria de processos. Foi levantado como acontecem os 
encontros de pactuação, as reuniões de planejamento didático-pedagógico, 
acolhimento dos estudantes no serviço, atividades realizadas com alunos, desafios 
encontrados e as propostas de melhorias. Com base na análise, consideramos que 
a articulação ensino e serviços demanda processos contínuos de melhoria, ficando 
evidente através das informações coletadas que existe o espaço de integração com 
articulações para a garantia dos campos para os estudantes e um movimento de 
contribuição para o serviço. E que as coordenadoras de curso percebem que para 
melhoria desta articulação é necessária a maior participação da gestão dos serviços 
e ensino, para compreensão dos processos e normatização homogênea das 
práticas; e a oferta de capacitação para enfermeiros do serviço e aproximação com 
a IES como forma de aperfeiçoamento dos processos de trabalhos contribuindo para 
um campo de prática com maior potencial em aliar teoria e prática.  
 
 

Palavras - chave: Bacharelado em enfermagem. Enfermagem em Atenção Primária. 
Saúde da Família. Internato não medico. 
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ABSTRACT 

 

This study is about a dissertation in Family Health, with the topic of Articulation and 
Service in Nursing Training for Primary Care. The Teaching-Health Public 
Procurement Contract (2015) deals with actions to integrate health services and 
managers into the training process of training institutions, with emphasis on meeting 
health needs and establishing clear principles of organization of pedagogical 
practices organized by the IES program and health services, with the support of 
management bodies. The objective of the research was to analyze the experiences 
of integration between the practices developed by nursing students in the primary 
care services, regarding the pedagogical and health care objectives of the 
population. The specific objectives were to raise and analyze the communication 
spaces between the management of nursing courses and services for the planning, 
monitoring and evaluation of the practices developed by the students in the primary 
health care services; To raise and analyze the perception of the coordinators of 
nursing courses regarding the quality and the possible problems in the integration 
between teaching and health service with regard to the practices developed by the 
students in primary health care services and to raise and analyze suggestions of the 
coordinators of Nursing courses aiming to subsidize the improvement of the 
integration between teaching and health service with regard to the practices 
developed by the students in primary health care services. This is an exploratory-
descriptive study, with a quantitative-qualitative approach, for which a form created in 
Web2.0, Google Docs © tool, was applied. The target population consisted of general 
and practices of nursing courses coordinators in several states of the country. From 
this study was made the qualitative categorization of the main dimensions that 
involve the teaching and service articulation; The categories were ordered using the 
PDCA Cycle, which is a process improvement tool. It was raised as they happen the 
meetings of agreement, the meetings of didactic-pedagogical planning, reception of 
the students in the service, activities made with students, the challenges that were 
found and the proposals of improvements. Based on the analysis, we consider that 
the articulation of teaching and services demands continuous processes of 
improvement, being evident through the collected information that exists in the space 
of integration with articulations to guarantee the fields for the students and a 
movement of contribution to the service. And that the course coordinators realize that 
to improve this articulation is necessary a bigger participation of the services and 
teaching management, to understand the processes and homogenous 
standardization of practices; And the provision of training for nurses in the service 
and approach with the IES program as a way of improving the work processes 
contributing to a field of practice with greater potential to combine theory and 
practice. 
 

Keywords: Education. Nursing. Baccalaureate. Primary Care Nursing. Family Health. 
Internship Nonmedical. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este projeto visa estudar a relação entre o ensino e o serviço nos campos de 

prática de estudantes de graduação em Enfermagem na atenção primária do 

sistema público de saúde. As Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

graduação em Enfermagem determinam que “a formação do Enfermeiro deve 

atender às necessidades sociais da saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde 

(SUS) e assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do 

atendimento” (Art. 5º, parágrafo único). Em relação às práticas e estágio: 

 
Na formação do Enfermeiro, além dos conteúdos teóricos e práticos 
desenvolvidos ao longo de sua formação, ficam os cursos obrigados a 
incluir no currículo o estágio supervisionado em hospitais gerais e 
especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e 
comunidades nos dois últimos semestres do Curso de Graduação em 
Enfermagem (BRASIL, 2001, p. 4). 

 

 Os atuais desafios sociais, políticos e culturais à implantação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) têm motivado o aparecimento de novas formas de pensar e 

fazer saúde coletiva, exigindo avaliação e construção de alternativas que melhor se 

adaptem a essa nova realidade. Segundo Rodrigues (2014), as mudanças na 

política pública de saúde que levaram na criação do SUS sofreram forte influência 

de circunstâncias históricas que determinam constrangimentos e limites para sua 

implantação até hoje. O autor aponta que a base de sustentação social formada 

pelos trabalhadores encontra-se fragilizada. Dentre os desafios atuais está a 

necessidade de pensar a consolidação das reformas também a partir do trabalhador, 

no contexto sociopolítico e de formação profissional, que no âmbito da prática 

acadêmica, sobretudo nos serviços, sofre influência do modo de organização do 

modelo biomédico, encontrado nos serviços de saúde em sobreposição ao modelo 

de Vigilância à Saúde adotado no Brasil. 

 Uma vez que as discussões sobre a formação e a qualificação de recursos 

humanos são imprescindíveis ao fortalecimento do SUS, deve-se encontrar 

alternativas para qualificar a atuação dos profissionais já inseridos no sistema e 

otimizar a articulação entre os serviços de saúde e as instituições de ensino. Para 

isso, faz-se necessário reunir esforços “[...] principalmente entre as duas vertentes 

que regem a partitura dos recursos humanos para o SUS, ou seja, instituições 

formadoras e prestadores de serviços de saúde” (NEGRI; FARIAS; VIANA, 2000, 
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p.10). O vínculo entre ensino e serviço deve acontecer de forma ordenada, 

compatível com a demanda existente, e ainda, deve ser capaz de garantir impacto 

de suas ações sobre as condições de saúde da população. 

 
Desse modo, transformar a formação e a gestão do trabalho em saúde não 
podem ser consideradas questões simplesmente técnicas, já que envolvem 
mudanças nas relações, nos processos, nos atos de saúde e, 
principalmente, nas pessoas. Essas são questões de natureza tecnopolítica 
e implicam na articulação de ações de saúde intra e interinstitucionalmente. 
(...) requer ações no âmbito da formação técnica, de graduação e de pós-
graduação, da organização do trabalho, da interação com as redes de 
gestão e de serviços de saúde e do controle social neste setor (BRASIL, 
2004, p.11). 

 

 Desta forma, entendemos que as articulações interinstitucionais para a 

formação em saúde incluem espaços de mediação, gestão e planejamento para que 

as diretrizes políticas de ordenação da educação para o SUS se materializem de 

forma agregadora e direcionada, em sintonia com as demandas de ensino e serviço.  

 A necessidade de integração docente assistencial é discutida pelo Ministério 

da Saúde (MS) e Ministério da Educação e Cultura (MEC) desde os anos 70, 

quando propõem a criação de áreas docentes assistenciais, as quais visavam 

adequada articulação técnica e administrativa com vistas à formação de recursos 

humanos para o SUS (BRAGA, 1977). Desde então, diversos programas surgiram: 

PROMED, Ver-SUS, Pró-Saúde, Pet-Saúde, Ret-SUS, CIES e o Programa Mais 

Médicos, todos com vistas ao fortalecimento da articulação docente assistencial. E 

mais recentemente, em 2015, foi lançada a Portaria Interministerial nº 1124, de 

agosto de 2015, que institui as diretrizes para a celebração do Contrato Organizativo 

de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES), visando a integração ensino serviço e 

comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2015). 

 Como já mencionado anteriormente, as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

curso de Enfermagem em 2001 instituem o estágio supervisionado como obrigatório 

na formação do enfermeiro, porém, disciplinas anteriores ao nono semestre do curso 

já oportunizam a inserção do aluno em cenários reais de prática profissional. Apesar 

de fazer parte da história da formação em enfermagem, e de estar “normatizada” 

[grifo da autora] a importância das práticas em serviço como forma de aproximação 

entre o ensino e a assistência, mantém-se um distanciamento de discentes e 

docentes dos processos de negociação com profissionais do serviço para a 

realização do estágio (TAVARES; RODRIGUES, 2012). Assim, não pode ser 
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descartada a necessidade de compreender como ocorre a negociação e 

planejamento entre o ensino e serviço, com vistas à realização das aulas práticas e 

estágios curriculares em enfermagem, necessários para a formação do enfermeiro. 

 Para Werneck  et al. (2010), o estágio exige supervisão das atividades 

desenvolvidas pelo aluno, pelas instituições de ensino e serviços de saúde. A 

participação dos profissionais dos serviços de saúde na supervisão dos estudantes é 

um elemento pedagógico fundamental, visto que é nessa concepção que o trabalho 

é considerado como princípio educativo em que se reconhece e valoriza os saberes 

vindos da experiência do trabalho, focando na dimensão de valores de uso, em que 

o profissional contribui para a formação de pessoal na sua área de atuação e lhes 

permite o desenvolvimento de competências como docente.  

 O trabalho como princípio educativo é pontuado por Ciavatta (2009), ao 

reafirmar o que foi defendido por Karl Marx quanto ao caráter formativo do trabalho 

junto à educação, como ação humanizadora por mobilizar e desenvolver as 

potencialidades do ser humano, teorizado através do materialismo histórico. 

Defende ainda que as experiências advindas do trabalho na prática contribuem para 

a formação, através da vivência e reflexões sobre a sua capacidade de 

transformação da natureza. Existe ainda a potencialização do desenvolvimento de 

competências a partir de experiências que exijam dos estudantes “atuação 

profissional”.  

 A área da saúde lida com complexas situações e necessidades que exigem 

do profissional a aplicação de competências, cujo desenvolvimento possui ligação 

intrínseca com o processo educativo, o mundo do trabalho e da vida (BENITO et al., 

2012, p. 176). Jankevicius e Humerez (2015) concordam com esta afirmação 

quando tratam da importância das atividades realizadas pelos estudantes em campo 

de prática. Afirmando que no âmbito do trabalho há exigências para serem 

respondidas, devendo estar sob a avaliação dos sistemas de educação superior e o 

próprio mundo do trabalho, em coparticipação do processo de aprendizagem, 

programas de transição, avaliação e validação de conhecimentos que integrem 

teoria e formação para o trabalho. 

 Entendemos, a partir da afirmação de Karl Max, e dos autores acima citados, 

a importância da participação dos sujeitos do serviço quando estão envolvidos no 

processo de formação, indiretamente atuando no planejamento e na incorporação 

dos estudantes às atividades do serviço. “A parceria professor-enfermeiro-aluno é 
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enriquecedora, uma vez que possibilita ao acadêmico o contato com profissionais 

experientes nas diferentes áreas de atuação da Enfermagem” (BENITO et al., 2012, 

p. 177). Faz-se necessário, entretanto, reconhecer as necessidades e limitações 

desta parceria na prática. 

 Ferraz, Kruzer e Silva (2009) evidenciaram que a atividade teórico-prática 

foi, para os acadêmicos de enfermagem, considerada a forma mais significativa de 

aprendizado. Portanto, acredita-se que as prática formativas devam ser discutidas e 

avaliadas por todos os envolvidos nos espaços de formação nos serviço de saúde, 

para que estes momentos de aprendizagem possam contribuir efetivamente para o 

crescimento e desenvolvimento deste profissional. 

 A necessidade deste espaço de discussão é pontuada por Esperidião e 

Munari (2004) quando afirmam que seus estudantes relatam uma desarticulação 

entre o que aprendem para a vida profissional e o que se apropria no campo de 

experiência para a sua dimensão pessoal, corroborando com a necessidade deste 

espaço de discussão, como foi pontuado. 

 A experiência em serviço evidenciou que em algumas unidades que 

recebem alunos, ocorre o incremento das atividades de educação em saúde e, em 

muitas delas, há satisfação do usuário frente a uma assistência mais humanizada, 

enquanto em outras os estudantes são tomados por atividades direcionadas ao 

atendimento ambulatorial e à demanda espontânea. Desta forma, faz-se necessária 

uma análise do impacto desta integração ensino e serviço sobre a saúde da 

população e no cotidiano dos envolvidos. A integração entre uma instituição de 

ensino superior e de serviços de saúde acontece quando existe objetivos comuns e 

específicos, direcionados a permitir a constituição de espaços de vivências 

pedagógicas e experiências que possibilitem, para ambas, ganhos reais. 

 
Quanto às instituições envolvidas, seus limites e suas potencialidades irão 
definir a extensão de suas ações, mostrando o quanto desejam mudar, sem 
perder suas identidades. A integração entre as instituições apresenta um 
enorme potencial de mudar concepções, conduzindo à mudança das 
práticas e, em especial, conduzindo ao surgimento de novos processos de 
ensinar e aprender (WERNECK et al., 2010, p. 226). 

  

 De acordo com Veerapen e Mcaleer (2010), as recentes reformas nas 

estratégias de currículo, que levam a uma aprendizagem baseada em problemas 

mais centrados no aluno, têm afetado o ambiente de aprendizagem positivamente, 

mas tais mudanças não são uniformes nem consistentes. Os autores sugerem, 
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ainda, a necessidade de uma avaliação comparativa permanente do ambiente de 

aprendizagem nos locais de distribuição e de interação entre os dirigentes das IES e 

serviços de saúde. Em seus estudos, os autores apresentam uma pesquisa 

realizada na British Columbia Medical School, em 1994, apontando que a percepção 

dos ambientes de aprendizagem é mais positiva nos serviços geridos pela própria 

instituição de ensino, havendo grandes divergências de aprendizado em relação aos 

locais que dependiam de outras instituições (VEERAPEN; MCALEER, 2010). 

 Para avançar na consolidação do SUS é necessário possibilitar que a 

formulação da política para o setor ocorra mediante espaços que concretizem a 

aproximação entre a construção da gestão descentralizada do SUS e o 

desenvolvimento da atenção integral à saúde (BRASIL, 2004, p.34). A Constituição 

Nacional de 1988, em seu artigo 200, afirma que ao SUS compete ordenar a 

formação de Recursos Humanos na área da saúde e incrementar o seu 

desenvolvimento científico e tecnológico. A Lei Orgânica da Saúde de 1990, em seu 

artigo 6°, afirma ainda que estejam incluídas no campo de atuação do SUS a 

ordenação da formação de recursos humanos na área e o incremento, em seu 

campo de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico. Em seu artigo 14 

prevê a criação de Comissões Permanentes que visem a integração entre os 

serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior, afirmando 

ainda que as instituições de ensino e as secretarias municipais de saúde possuem 

relativa autonomia para desenvolver estratégias na formação de trabalhadores para 

o SUS. Desde 2007, com a Portaria GM/MS nº 1.996 de 20/08/2007, passaram a ser 

denominadas Comissões de Integração Ensino e Serviço (CIES), que detalharemos 

mais à frente. 

 Compreende-se que a gestão da rede municipal de saúde pode e deve 

interferir positivamente nas dinâmicas de formação para o sistema, não só 

direcionadas àqueles profissionais inseridos no serviço, mas por meio da construção 

de espaços de discussão da relação entre as instituições de ensino e o sistema de 

saúde local, contribuindo para a formação de novos trabalhadores de saúde, e 

utilizando o potencial das instituições formadoras para contribuir diretamente para 

reorientação dos serviços e potencializar ações propostas no atual modelo de saúde 

que por circunstâncias diversas, já discutidas no início do texto, os serviços não 

conseguem garantir. 
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 É de fundamental importância para o setor de saúde poder contar com 

profissionais bem formados, comprometidos com as necessidades de saúde e 

voltados para garantir a qualidade e a resolubilidade dos cuidados e dos serviços  

ofertados para a população (BRASIL, 2006), e entende-se ser importante que o 

indivíduo em formação já possa sentir-se incluído neste processo. 

 A Educação Permanente em Saúde propõe uma ação estratégica capaz de 

com vistas a contribuir com processos formativos das práticas pedagógicas e de 

atenção à saúde e para a organização dos serviços, através de um trabalho 

articulado entre o sistema de saúde, em suas várias esferas de gestão, e as 

instituições formadoras (BRASIL, 2004). É necessário, contudo, que as discussões 

entre os serviços de saúde e as instituições de ensino não ocorram somente através 

das comissões definidas verticalmente, mas também com a participação direta dos 

que compõem a rede, na dimensão de cada serviço. 

 As instituições acadêmicas e de serviço do campo da saúde não podem 

desprezar o movimento que se organiza, que possam atualizar suas concepções e 

práticas são necessários o diálogo e as alianças entre as instituições acadêmicas e 

de serviços para produzir novos conceitos, teorias e práticas (PAIM; ALMEIDA 

FILHO, 1998). 

 A experiência anterior como coordenadora da Atenção Básica1 em Juazeiro 

do Norte-Ceará permitiu encontrar alguns entraves na relação dos serviços da 

atenção básica e as instituições de ensino. Atualmente como coordenadora do 

Curso de Enfermagem da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte 

(ESTÁCIO FMJ), planeja-se a inserção nos campos de prática da disciplina de 

Estágio Supervisionado I em Enfermagem, com foco na atuação na experiência 

discente nas unidades da Atenção Primária em Saúde, direcionada para a saúde da 

família que acontecerá no segundo semestre de 2017, o que motiva este estudo 

pela necessidade de conhecer o planejamento entre ensino e serviço.  

 Com a intenção de colaborar com a formação de recursos humanos nas 

áreas de saúde de maneira a impactar sobre as práticas da atenção básica buscou-

se construir um projeto que tem como finalidade cooperar com o processo de 

melhoria da parceria entre as instituições de ensino e as secretarias municipais de 

                                                
1
Neste trabalho opto pelo termo mais abrangente Atenção Primária em Saúde (APS), embora no 

Brasil também seja comum a denominação de Atenção Básica, por considerar que o primeiro é mais 
utilizado em todo o mundo e vem sendo cada dia mais adotado no Brasil. 
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saúde, com socialização das práticas que atendam às propostas de formação e 

integração ensino-serviço com vistas ao fortalecimento da formação para atuação na 

saúde da família. 

 Busca-se provocar reflexões acerca da formação para a saúde, 

especificamente atendendo a atenção primária a partir da percepção dos atores 

envolvidos na rede docente assistencial, sendo motivada pelas seguintes questões: 

Como os cursos de enfermagem interferem nos serviços de saúde de forma a 

contribuir para a existência de campos de práticas que atendam os objetivos de 

aprendizagem? Os serviços de saúde assumem uma coparticipação no aprendizado 

dos estudantes nos campos de estágio da atenção primaria? Como os protagonistas 

da rede ensino e serviço percebem a relação de planejamento desta rede? Como 

está se efetivando a interação ensino e serviço? Quais soluções podem ser 

apontadas? 
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1 AS MUDANÇAS DE PARADIGMA DE SAÚDE E AS NOVAS DEMANDAS DE 

FORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 

 

Para compreensão dos propósitos deste estudo se faz necessário revisar o 

processo de transformação do conceito de saúde, que tem influenciado as 

mudanças das práticas na rede de ensino e serviço desde a implantação do SUS, na 

década de 1980, passando pelas mudanças das diretrizes curriculares dos cursos 

de formação de trabalhadores em saúde até o momento atual de expansão da 

Saúde da Família. A intenção é entender como o novo paradigma de produção 

social da saúde, defendido e trabalhado pela saúde coletiva no Brasil, tem 

influenciado o ensino na educação superior em saúde e os desafios encontrados 

pelas instituições de ensino e serviço na formação para atenção primária. 

 

1.1 Paradigmas de Saúde e a construção do SUS 

  

 Paradigma, segundo Kunh (1998), no sentido sociológico do termo, é 

definido como: “Constelação de crenças, valores e técnicas, partilhadas pelos 

membros de uma comunidade determinada” (p. 218). Sendo esse „compartilhar‟ que 

distingue este conhecimento científico da crença ou do senso comum (SANTOS; 

WESTPHAL, 1999). 

 Segundo Paim e Almeida Filho (1998), a área da saúde, em seu âmbito 

coletivo, movimentos de reformulação de suas práticas sanitárias influenciadas por 

articulações entre sociedade e Estado que definem, respostas sociais às 

necessidades e os problemas de saúde. 

 As bases doutrinárias de sociologia da saúde surgem no século XVIII, na 

Europa ocidental, num processo de controle sobre os indivíduos e constituição das 

intervenções disciplinares sobre o sujeito. A higiene, enquanto conjunto de 

normatização e principios a serem seguidos e aplicados em âmbito individual, 

produz idéias sobre saúde ligados à esfera moral; e uma política de assistência a 

saúde de imposição, em que o Estado é tido como agente fiscalizador da sua 

aplicação social.  

 Na segunda metade do século XX, a humanidade passou por  

transformações em todas as esferas da vida econômica, cultural, social e política, 

talvez como nunca em sua história (PAIM; ALMEIDA FILHO, 1998). Durante a 
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década de 1960 aconteceram diversos debates, em todo o mundo, realçando a 

determinação social e econômica da saúde, visando superar a orientação 

predominante centrada no controle da enfermidade.  

 Segundo Mendes (1996), a construção social de um novo paradigma de 

saúde é um processo de longa maturação por que essas mudanças vão incidir nos 

planos político, ideológico e cognitivo-tecnológico; no plano político, por envolver 

diversos interesses sociais distintos; no ideológico porque o serviço de saúde deverá 

centrar-se nas necessidades de saúde da população e não na condição de doente; e 

no cognitivo–tecnológico por exigir um grande investimento na produção de 

conhecimento coerente e necessário às propostas de consolidação. Queremos aqui 

enfatizar o papel das instituições na formação de profissionais de saúde. 

Encontramo-nos em um período de ampla transição caracterizada por superposição 

de problemas que podem ser resolvidos pelo novo paradigma.  

 Atualmente, a visão flexneriana se sobressai em razão da presença 

marcante de profissionais formados no antigo modelo, muitos deles ainda 

diretamente envolvidos na formação de profissionais de saúde, contribuindo para 

ampliar o período de transição descrito acima. “Quando a transição se completar, a 

profissão mudará sua visão de campo, seus métodos e seus objetivos” (MENDES, 

2002, p. 243).  

 Corroborando com o autor, Mooney (2010), em estudo realizado no Reino 

Unido, afirma que embora tenham ocorrido mudanças significativas, sobretudo a 

nível internacional, ainda há a preocupação de que a transição para cuidados 

primários de saúde não está sendo alcançada e aponta como razão o fato que os 

serviços de saúde mantêm o foco em "cuidados curativos especializados" ou 

mantêm uma abordagem que se destina principalmente ao controle de doença. 

 A Carta de Ottawa de 1986 descreve o conceito de promoção da saúde 

como processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua 

qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle destes 

processos, estando as ações de saúde direcionadas à redução das desigualdades 

no estado de saúde da população e a assegurar oportunidades e recurso igualitário 

para capacitar todas as pessoas e fortalecer seu potencial de saúde. Relaciona 

diretamente o trabalho e a renda com a manutenção da saúde, e afirma que a 

reorientação dos serviços de saúde demanda mais pesquisa em saúde e mudança 

na educação e no ensino dos profissionais de saúde. Aponta que “[...] a saúde é 
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construída e vivida pelas pessoas dentro daquilo que fazem no seu dia a dia: onde 

elas aprendem, trabalham se divertem e amam” (OMS, 1986). Corroborando com o 

que diz Mendes (1996, p. 237), “Saúde é, então, resultado de um processo de 

produção social que expressa a qualidade de vida de uma população, entendendo-

se qualidade de vida como de existência do homem no seu viver cotidiano”.  

 Nossa compreensão de saúde passou da mera ausência da doença para a 

noção de bem-estar físico e mental e daí para o conceito mais amplo que inclui uma 

adequação de vida social. Ocorre uma mudança de paradigma, inclusive com 

ruptura semântica entre o conceito atual de saúde e o anterior. O Brasil vive hoje a 

experiência inédita da implementação, na prática, dessa revolução teórica 

(SANTOS; WESTPHAL, 1999). 

 Romper com paradigmas impõe movimentos de crítica, que levem a 

superação destes. Trata-se de uma construção no plano epistemológico ao tempo 

em que se mobilizam vontades nos âmbitos da práxis para alimentar o pensamento 

e as ações (PAIM; ALMEIDA FILHO, 1998). É necessário compreender como esta 

mudança paradigmática vem se consolidando nas políticas de saúde. Para isso, a 

partir daqui, buscamos trazer uma síntese das transformações ocorridas no setor de 

saúde brasileira em um processo de mudança estrutural e paradigmática, nos 

detendo às mudanças ocorridas a partir dos anos 70. 

 De meados da década de 1960 até o início da década de 1970, há um 

incremento da assistência ao segurado da previdência com ênfase na atenção 

individual e assistencial, em detrimento das ações preventivas direcionadas à 

manutenção da saúde coletiva. A transição entre as décadas de 1970 e 1980 é 

marcada pela crise ideológica, política-estrutural e financeira no país, contribuindo 

para a reforma no setor da saúde. Neste período inicia-se um processo de expansão 

da rede ambulatorial pública, por influência também do paradigma flexneriano tem-

se o modelo assistencial privatista. 

 A reforma sanitária em todo o país inicia-se a partir do surgimento dos 

movimentos dos trabalhadores de saúde com criação do Centro Brasileiro de 

Estudos em Saúde (CEBES), da Associação Brasileira de pós-graduação em Saúde 

Coletiva (ABRASCO) e do movimento municipalista em saúde, com o primeiro 

encontro dos secretários municipais. Segundo Cabral e colaboradores (2006), 

durante o período de consolidação das propostas reformadoras, havia uma forte 

necessidade de reestruturação e ampliação dos serviços de saúde, com influência 
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das experiências e ideias surgidas a partir da Conferência de Alma Ata, na qual se 

reconheceu a atenção primária e a participação comunitária como estratégia para a 

conquista da meta: “Saúde para todos no ano 2000”. 

 Ao nos depararmos com o processo de construção do SUS, acreditamos ser 

importante ressaltar que mais que um arranjo institucional, o processo da Reforma 

Sanitária Brasileira é um projeto civilizatório, ou seja, pretende produzir mudanças 

dos valores prevalentes na sociedade brasileira tendo a saúde como eixo de 

transformação e a solidariedade como valor estruturante (CABRAL et al., 2006). A 

criação do SUS acontece a partir da Constituição de 1988, que traz em seu artigo 

196 e 198, de forma clara, a intenção do Estado, nos termos da lei, na busca por um 

serviço de saúde acessível a todos, com ênfase na prevenção de agravos, com 

ações direcionadas à promoção da saúde, prevenção de doenças e recuperação, 

com atendimento integral e espaço democrático à população. 

 O arcabouço jurídico-legal do sistema de saúde, resultante de uma 

construção legítima e democrática que recoloca a saúde do Brasil em uma nova 

abrangência, como parte de um conjunto de condições que compõe em determinada 

sociedade e momento histórico, a qualidade de vida (SANTOS; WESTPHAL, 1999). 

Sendo definidos os princípios éticos/doutrinários dos quais se destacam a 

integralidade, equidade e universalidade, e os princípios organizativos operacionais: 

descentralização, participação da comunidade e rede regionalizada e hierarquizada 

(CEARÁ, 2004). 

 Entretanto, não pode ser desconsiderado que o processo de implantação do 

SUS tem que lidar com inúmeras limitações, visto que representava uma proposta 

de ação de mudança do sistema em direção ao interesse público e do “antimercado” 

em saúde, quando na verdade até os profissionais não foram formados em 

consonância com o modelo de promoção à saúde, sendo que as propostas 

reformadoras na formação em saúde foram implantadas depois, e até hoje estão em 

construção.  

 Araújo, Miranda e Brasil (2007) afirmam que o modelo hegemônico 

biomédico sobressai ao consenso de promover uma educação nos princípios e 

diretrizes do SUS.  

 

A adequação da prática profissional ao que realmente acontece na 
realidade também fica dificultada pelo fato de se trabalhar com o 
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conhecimento do passado, com aquilo que foi legitimado pela ciência 
tradicional, e não com os desafios do presente ou com aquele 
conhecimento que vem dos dados da realidade atual, os quais nos 
podem conduzir ao futuro. “Desse modo, há pouco estímulo para se 
pensar criticamente a realidade, visando produzir respostas novas 
para as questões trazidas cotidianamente” (ARAÚJO; MIRANDA; 
BRASIL, 2007, p. 24). 

 

 Na enfermagem, seguindo esta lógica presente na formação até os anos 90, 

o cuidado direcionado à prevenção também é desvalorizado quando se mantém 

uma ênfase às tecnologias duras e procedimentos burocráticos e gerenciais, sob 

influências culturais, religiosas e políticas que levam a enfermagem a reproduzir o 

modelo de atenção com um caráter mecanicista, hospitalocêntrico (RAMOS et al., 

2013), com repercussão nas práticas de formação atualmente presentes em escolas 

de enfermagem e serviços de saúde. Isso pode ser explicado pela presença de 

profissionais, formados nesta lógica, ainda ocuparem espaços nas áreas de 

assistência, gestão e docência dos cursos. E quando gestores deparam-se com 

inúmeras dúvidas ao tentar reestruturar ações básicas de saúde, sem dispor na 

ocasião de recursos financeiros e de pessoal para esta finalidade. Observa-se que 

mesmo com a expansão do serviço da atenção primária ainda sobressai nos 

serviços de saúde o atendimento individualizado à saúde, modelo liberal privatista, 

que é responsável pela estruturação de uma determinada postura de trabalhadores 

de saúde, pautado no estilo biomédico que estabelece um atendimento impessoal 

por parte do profissional de saúde e o usuário e entre os diversos profissionais de 

saúde (MACHADO, 2007). 

 Rodrigues (2014) aponta limitações ainda mais sérias como: as políticas 

neoliberais que contribuem para o crescimento do setor privado, a descrença quanto 

ao sistema de saúde brasileiro pelos próprios servidores públicos e a 

municipalização dos serviços de saúde, com estímulo aberto ao mercado, 

concedendo vantagens fiscais com preferência a “compra” de serviços privados. 

Esta postura capitalista e neoliberal contribui para a manutenção do modelo 

hegemônico, em setores que afetam o contexto no qual a formação profissional 

acontece, afetando a forma de gestão e organização dos serviços, que se mantém 

uma dificuldade de implementação dos princípios do SUS. Interferindo 

negativamente na apropriação do conceito de saúde, produção social da saúde, pela 

qual a rede de serviços e sociedade deve investir esforços para o seu 
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fortalecimento. Corroborando com Ito (et al., 2006), ao explicar que a construção 

social continua requerida pelo SUS e acontece paralelamente à mudança na 

concepção do processo saúde-doença, que impulsiona a mudança dos paradigmas 

vigentes até então, acarretando consequências na educação dos profissionais de 

saúde.  

 Muitos são os desafios postos aos gestores, profissionais e comunidades, 

dentre eles a busca pela sustentação de um SUS que atenda os preceitos da 

promoção da saúde, do acolhimento, dos direitos à decisão sobre alternativas 

terapêuticas, dos compromissos de amenizar o desconforto e o sofrimento dos que 

necessitam assistência e cuidados (CABRAL et al., 2006).  

 É preciso reconhecer a importância da formação de profissionais de saúde 

no processo de mudança do paradigma de saúde, sendo o locus principal desta 

mudança a atenção primária como campo de prática, aonde serviço e ensino devem 

mutualmente contribuir para a transformação do nível orientador do sistema de 

saúde, através das equipes e serviços da atenção primária em saúde. 

 

1.2 Atenção Primária à Saúde e atuação do profissional enfermeiro 

  

 A moderna concepção de atenção primária em saúde começou a surgir no 

Reino Unido, em 1920, no Relatório Dawson, que preconizou a organização do 

sistema de serviços de saúde em três níveis: „‟os centros primários de atenção à 

saúde, os centros secundários de atenção à saúde e os hospitais de ensino. Esse 

documento constituiu a base da organização em bases populacionais, tendo 

influenciado a organização deste sistema em vários países‟‟ (MENDES, 2002, p. 8).  

 No seu relatório, o médico britânico já apresentava ideias que se 

contrapõem ao proposto para a formação médica biologista, mecanicista e 

especializada, com ênfase na formação em ambiente hospitalar do Relatório de 

Flexner e que se estenderam a outras profissões da saúde (ARAÚJO; MIRANDA; 

BRASIL, 2007; NOVAIS,1920). As ideias de Dawson, no que tange à formação, 

estão aqui apresentadas de forma mais ampla no capítulo Formação para Atenção 

Primária em Saúde. 

 A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários reunida em Alma Ata, 

no ano de 1978, afirmou que os cuidados primários em saúde seriam a chave para a 

meta Saúde para Todos no ano 2000, definindo-a como essencialmente baseada 
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em técnicas e metodologias práticas fundamentadas científica e socialmente 

aceitáveis, de alcance universal com participação da comunidade. “Tem vistas aos 

principais problemas da comunidade, proporcionando serviço de proteção, cura e 

reabilitação” (MENDES, 2002, p.18). Segundo Starfield (2002, p. 33), “a Declaração 

de Alma Ata, de 1978, codificou a „santidade‟ da atenção primaria à saúde como um 

princípio para todos os sistemas de saúde do mundo”. Isto os leva a refletir sobre a 

relevância dos estudos das práticas das escolas de formação que visem o 

fortalecimento dos serviços e ações direcionadas a este nível do sistema. 

 Segundo o autor, há várias interpretações da atenção primária à saúde, 

influenciadas pela forma como surgiu e evoluiu este conceito, sofrendo influência 

das formas como as escolas de saúde leem o processo saúde-doença a partir de 

uma concepção positivista em momento de nítida hegemonia de uma concepção 

negativa da saúde. Por isso há três interpretações principais da atenção primária à 

saúde, descritas por Mendes (2002): 

a) Seletiva: um programa específico para população e regiões pobres, à 

 qual se oferece um conjunto de tecnologias simples e de baixo custo, 

 por profissionais de baixa qualificação e utilizando tecnologias simples 

 de baixo custo; 

b) Nível primário do sistema: modo de organizar e fazer a função da porta 

 de entrada do sistema de saúde enfatizando a resolubilidade aos 

 problemas mais comuns de saúde; 

c) Estratégia de organização: compreendida como uma forma singular 

 de apropriar, recombinar, reorganizar e reordenar os recursos do 

 sistema atendendo às necessidades da população, sendo necessário 

 que a atenção primária esteja integrada à rede de serviços de saúde. 

 A atenção essencial à saúde é baseada em métodos práticos, 

cientificamente evidentes e socialmente aceitos e em tecnologias tornadas 

acessíveis a indivíduos e a famílias na comunidade por meios aceitáveis e a um 

custo que as comunidades e os países possam suportar, independentemente do seu 

estágio de desenvolvimento, num espírito de autoconfiança e autodeterminação. Ela 

forma parte integral do sistema de serviços de saúde do qual representa sua função 

central e o principal foco de desenvolvimento econômico e social da comunidade. 

Constitui o primeiro contato de indivíduos, famílias e comunidades com o sistema 

nacional de saúde, trazendo os serviços de saúde o mais próximo possível aos 
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lugares de vida e trabalho das pessoas e constitui o primeiro elemento de um 

processo contínuo de atenção (OMS, 1978, apud MENDES, 2002, p.19). 

 Mendes (2002) aponta ciclos de expansão da atenção primária no país, 

sendo primeiramente nos anos 40 a criação do SESP. O segundo momento foi 

marcado pelo desenvolvimento do Programa de Interiorização das Ações de Saúde 

e Saneamento no Nordeste (PIASS) e o terceiro por influência da crise da 

previdência em que surgem as Ações Integradas de Saúde (AIS).  

 A descentralização do SUS obrigou os municípios a ampliarem seu número 

de unidades básicas de saúde, sendo a implantação do PSF o quinto ciclo de 

expansão. Contudo, “[...] não se tratava, simplesmente, de fazer mais do mesmo, 

mas de fazer mais com algo qualitativamente diferente do modelo tradicional até 

então vigente na atenção básica a saúde” (MENDES, 2002, p. 28), para isso, eram 

necessárias mudanças também na formação para a saúde. 

 Mendes (2002) analisa a necessidade de mudança em duas dimensões, 

uma ideológica, pois o sistema de formação está direcionado pela ideologia 

flexneriana; a outra cognitivo-tecnológica, em que conhecimentos e tecnologias não 

guardam coerência com o modelo do ESF. A proposta da estratégia de organização 

da atenção primária tem definidos em Mendes (2002) os seus princípios 

norteadores, sendo eles: o primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade, a 

coordenação, a focalização na família e a orientação comunitária. É necessário 

perceber estes princípios são fundamentais ao atendimento dos princípios e 

diretrizes norteadores do SUS, como descrito anteriormente. 

 O avanço na consolidação da ESF está condicionado, entre outras questões, 

à possibilidade de se conseguir profissionais de saúde com conhecimentos, atitudes 

e habilidades adequados à proposta. A prática multiprofissional e interdisciplinar 

propõe para as equipes e profissionais o desafio de mudanças de processos de 

trabalho. Entretanto, são importantes mudanças no campo da formação e 

capacitação (NEGRI; FARIAS; VIANA, 2000). 

 Em seus 20 anos de existência, a ESF está sendo vista como modelo 

inovador, fundamentado em uma nova ética social e cultural, concretizando o ideário 

de promoção da saúde, na perspectiva da qualidade de vida do povo brasileiro. 

Entretanto, sua sustentabilidade requer o estabelecimento contínuo de parcerias 

intersetoriais, articulando ações interdisciplinares de assistência, prevenção e 

promoção da saúde (MENDES, 2002). Essa perspectiva converge para a formação 
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continuada dos profissionais de saúde visto que "uma profunda renovação das 

organizações de saúde não se faz sem uma política de educação para o setor” 

(MACHADO, 2007). 

 

1.3 Formação de enfermeiros 

 

 Atualmente, a Enfermagem procura aprofundar seus aspectos científicos, 

tecnológicos e humanísticos, tendo como centro de suas atividades cuidar da saúde 

do ser humano. É uma ciência com campo de conhecimento fundamentado em 

práticas que abrangem do estado de saúde ao estado de doença (STACCIARINI et 

al,1999). Contudo, nem sempre a enfermagem se encaixou neste conceito, sofrendo 

influência da história dos modos de fazer saúde. A profissão de enfermeiro, 

enquanto fenômeno histórico é influenciada pelas variáveis sociopolíticas e 

econômicas de cada época, estando sujeita, portanto, às transformações em sua 

práxis no decorrer do tempo (STACCIARINI et al., 1999). E ainda observa-se ao 

longo da história da Enfermagem brasileira um movimento de luta para sua 

consolidação como profissão autônoma. 

 Neste capítulo buscou-se descrever sucintamente as fases de evolução do 

ensino para a prestação do cuidado ao longo da história. São apresentados 

momentos e práticas que deram origem à enfermagem, e acontecimentos que 

influenciaram a formação de enfermeiros ao longo da história e a sua evolução até a 

forma como se apresenta hoje. São observadas diversas fases, quanto a forma de 

prestar o cuidado e quem prestava este cuidado, influenciado pela postura do 

profissional frente ao conceito de cuidado e suas competências para intervir no 

processo saúde doença. A prestação do cuidado se divide historicamente nas fases 

seguintes, de acordo com Geovanini (et al., 2010) e Ravagnani (2015): 

a) Fase instintiva: o cuidado era associado ao trabalho feminino, 

caracterizado pela prática do cuidar nos grupos nômades. Entende-se 

que neste período o cuidado estava associado com a prática domiciliar 

de partos. Neste período, não havia o ensino sistematizado para o 

cuidado, mas uma dedicação em repassar os cuidados de forma 

instintiva entre as mulheres; 

b) Fase mágico sacerdotal: abordagem no cuidado ao doente, baseava-se 

na relação mística entre as práticas religiosas e de saúde. O ensino do 
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cuidado acontecia em templos, santuários/escolas a medida que as 

mulheres dividiam as atividades nos templos com os sacerdotes; 

c) Fase das práticas de saúde no alvorecer da ciência: as evoluções das 

práticas de saúde estavam relacionadas ao surgimento da Filosofia e ao 

progresso da ciência. Não há uma caracterização nítida da atuação da 

enfermagem. Sendo o cuidado direto ao paciente realizado por 

feiticeiros, leigos e mulheres dotadas de aptidão no uso de ervas;  

d) Fase de práticas monásticas medievais: o cuidado sofria influência dos 

fatores econômicos e políticos do medievo e da sociedade feudal e da 

sua relação com o cristianismo. A Enfermagem surge como prática leiga, 

desenvolvida por religiosos, baseada em valores, tais como abnegação 

de serviço e obediência, que dão a esta ocupação uma conotação de 

sacerdócio e não como prática profissional; 

e) Fase de práticas pós-monásticas: ocorre uma evolução de diversas 

práticas de saúde, no aspecto científico, social e intelectual com a 

evolução da universidade, porém não se constituiu fator de evolução da 

enfermagem. Neste período surgiu a “fase negra da enfermagem”, em 

que o cuidado fica relegado a pessoas marginalizadas, não havendo 

nesta fase registro de ensino em enfermagem; 

f) Fase das práticas de saúde no mundo moderno: surgimento da 

enfermagem como prática profissional institucionalizada, com 

reorganização das instituições hospitalares tendo o médico como 

principal responsável. Nesta época, ainda sob influência do período 

negro da assistência hospitalar, os ricos recebiam os cuidados na sua 

casa, e os pobres atendidos no ambiente hospitalar, serviam de objeto 

de instrução e experiências. É neste cenário que surge a Enfermagem 

moderna com sistematização do ensino da profissão. 

 A Enfermagem moderna surge a partir das contribuições de Florence 

Nightingale, a primeira a sistematizar e fundamentar o cuidado a partir de um 

conhecimento empírico. A percussora da enfermagem moderna inicia sua formação 

estudando as atividades da Irmandade Católica, e para complementar seus estudos 

busca por outras instituições de assistência à saúde também mantidas pelo cuidado 

de freiras e médicos, sendo esta organização institucional a mais comum e 

respeitada na assistência à saúde (GEOVANINI et al., 2010). 
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Foi através dos seus serviços na Guerra da Criméia que Florence começou 

a sistematizar o cuidado de enfermagem, com registro e análise dos dados relativos 

às condições de saúde e à construção da primeira teoria de enfermagem, chamada 

Ambientalista. Após seu serviço na Criméia, fundou a primeira escola de 

enfermagem no Hospital Saint Thomas, que serviu de modelo para outras escolas 

surgidas posteriormente. Era um ensino rigoroso, em regime militar, ministrado por 

médicos por serem os únicos com qualificação para o ensino, cabendo-lhes inclusive 

decidir quais funções poderiam ficar sob responsabilidades das enfermeiras 

(GEOVANANI et al, 2010; RAVAGNANI, 2015).  

 A partir daí a enfermagem surge como uma ocupação assalariada que 

atende as necessidades de mão de obra nos hospitais, como prática profissional 

institucionalizada e específica (PAVA; NEVES, 2011). 

 No Brasil, surge uma personagem contemporânea a Florence, Anna Néri, 

tendo seu nome associado à enfermagem, mesmo sem formação na área para a 

assistência em saúde. Ela obteve grande êxito na participação dos cuidados aos 

militares durante a Guerra do Paraguai, porém não há relatos sobre a sua influência 

na formação dos enfermeiros brasileiros. Mas por seus feitos na atenção aos 

soldados e melhora das suas condições de saúde, foi recebida com honra na volta 

para o Brasil e foi homenageada no momento da criação da primeira escola de 

enfermagem brasileira, em 1923 (GEOVANINI et al., 2010). 

 

1.3.1 História da Formação em Enfermagem no Brasil 

 

 O ensino de enfermagem no país passou por várias fases de 

desenvolvimento ao longo dos anos, tendo como reflexo de cada mudança o 

contexto histórico da enfermagem e da sociedade brasileira. Consequentemente, o 

perfil de enfermeiros apresenta significativas mudanças em decorrência do quadro 

político, econômico e social da educação e da saúde no Brasil e no mundo (ITO et 

al., 2006). 

 A primeira escola de enfermagem no Brasil surgiu em 1890 com o nome de 

Escola Profissional de enfermeiros e enfermeiras do Hospício Nacional de Alienados 

(EPEE), tendo um corpo docente formado por médicos. Apresenta no seu decreto de 

criação (Decreto Federal 791 de 27 de setembro de 1890) oito artigos que definiam 

os seus conteúdos curriculares os quais apontavam para uma formação 
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hospitalocêntrica, justificada pela carência de profissionais para atuação na 

assistência hospitalar. Foi criada com o objetivo de ofertar cuidado em hospital 

psiquiátrico e hospitais gerais da república, em substituição às freiras.  

 A necessidade da formação dos primeiros enfermeiros surgiu com o objetivo 

de ter pessoas com formação técnica para cuidar de ambos os sexos. Neste 

período, os responsáveis por esta formação eram os médicos, e os enfermeiros 

mantinham um perfil de auxiliar no cuidado (PAVA; NEVES, 2001). Por dezesseis 

anos funcionou precariamente sem um corpo docente devidamente organizado, sem 

um programa formal de ensino. Após a 1ª Guerra (1920), o médico brasileiro Dr. 

Adolpho Possolo passou a defender a criação de curso regular de enfermagem, com 

noções sobre organismo humano e a assistência em especialidades médicas 

cirúrgicas (MEDEIROS; TRIPLE; MUNARI, 1999; PAVA; NEVES, 2011). 

 Em 1921, Carlos Chagas recebe uma Missão de Cooperação Técnica para o 

desenvolvimento da enfermagem no Brasil. Enfermeiras norte-americanas da 

Fundação Rockfeller são trazidas para prestarem serviço no Departamento Nacional 

de Saúde Pública, sendo criada, posteriormente, a Escola de Enfermagem do 

Departamento Nacional de Saúde (1923), denominada Escola de Enfermagem D. 

Anna Néry. A escola de enfermagem passa a ter um corpo docente e administrativo 

totalmente formado por enfermeiras, mas relatórios do funcionamento da escola 

ainda evidenciam uma enfermagem do tipo servil (PAVA; NEVES, 2011). 

 No ano de 1925, o Governo brasileiro, através do Decreto 17268/25, 

institualiza o ensino de enfermagem no Brasil, tendo como diretora da escola Anna 

Nery, a enfermeira Raquel Haddock Lobo, da primeira turma diplomada pela 

instituição em 1925 (18-19). Mas somente em 1931 a legislação brasileira assinou o 

Decreto 20109/31, que passou a regulamentar a prática da Enfermagem no Brasil, 

fixando condições para a equiparação das escolas à Escola Anna Nery, com 

condição de PADRÃO OFICIAL DE ENSINO DE ENFERMAGEM para as demais 

escolas. Este decreto-lei foi um marco na história de sucesso da enfermagem 

brasileira. Essa padronização consta no Artigo 2° com o seguinte texto: “A Escola 

Anna Nery, do Departamento Nacional de Saúde Pública, será considerada a Escola 

oficial padrão”, passando o curso a ter três anos de duração e inserindo a 

Enfermagem, definitivamente, ao ensino de nível superior, com início em 1937. 

Neste mesmo ano, a Escola Anna Nery foi incorporada à Universidade do Brasil, se 

estabelecendo como padrão oficial para formação de enfermeiros no Brasil. 
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 Antunes, Shigueno e Meneghin (1999) afirma que a hegemonização da 

enfermagem no Brasil fundamentou-se em três aspectos: prática profissional, 

formação dos professores e controle de qualidade no exercício profissional. 

 Em meados dos anos 40 ocorreu uma subdivisão das atividades realizadas 

pelos profissionais de enfermagem em funções administrativas burocráticas, 

técnicas, auxiliares e atendentes, dando origem às escolas técnicas para o ensino 

de enfermagem. Desde então, ocorre abertura de diversas escolas de enfermagem 

no Brasil, seguindo os padrões da escola Ana Nery, agora também para a formação 

técnica e universitária. Em capítulo específico sobre a evolução dos currículos será 

apresentado o movimento de construção do currículo até os dias atuais. 

 

1.3.2 Construção de um novo perfil profissional de enfermagem  

  

 As resistências às mudanças, a pouca reflexão sobre a docência, o 

distanciamento dos serviços de saúde com o esforço, a clássica dicotomia entre o 

pensar e o fazer, além do autoritarismo, fragmentação e tecnicismo, presentes em 

boa parte da prática do docente, constituem uma das contradições que necessitam 

enfrentamento e superação. Há de se destacar, neste aspecto, o pouco domínio que 

a maioria dos docentes tem sobre a evolução histórica, princípios e diretrizes e 

legislação e operacionalização do sistema único de saúde. Tal realidade é ainda 

muito presente no curso de graduação em enfermagem (ITO et al., 2006). 

 Ao se tratar do tema do ensino de enfermagem, é necessário reconhecer 

que embora exista esta dicotomia entre o ensino e assistência, ainda nos dias 

atuais, observa-se um movimento histórico no sentindo de fortalecer a enfermagem 

como ciência e capaz de atender as necessidades de saúde contemporânea, o que 

rendeu a criação de decretos, leis e diretrizes que precisam ser reconhecidos e 

compreendidos pelos profissionais enfermeiros. 

 Os primeiros decretos sobre o ensino de enfermagem datam do final do 

século 19, e tratavam principalmente da criação de instituições destinadas ao ensino 

de enfermagem (MEDEIROS; TRIPLE; MUNARI, 1999; PAVA; NEVES, 2011), 

definindo a organização de um currículo, pouco científico e mais ligado à execução 

do cuidado técnico.  

 O padrão oficial do ensino de enfermagem foi definido com base na 

organização do ensino pela Escola Ana Nery, administrada por enfermeiras 
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americanas, porém seguindo o molde inglês nightingaliano. A partir do decreto 

20109/31, o currículo organizava-se por um regime de internato por dois anos e 

quatro meses com período probatório de quatro meses e seu conteúdo estava 

direcionado ao aprendizado do cuidado com o doente, assistência ao paciente, 

limpeza e higienização do ambiente (LIMA et al., 2013). 

 Em 1949, oficializa a organização do currículo a partir do projeto de lei 

775/49, deslocando o conceito de referência da Escola Ana Nery como escola 

padrão para a caracterização baseada em um currículo sob a responsabilidade da 

Diretoria de ensino superior do Ministério da Educação e Saúde. Esta lei estabelece 

a divisão do ensino superior e auxiliar, o primeiro se integralizando em um tempo de 

36 meses e o segundo de 18 meses, sendo que como critério ao ingresso no curso 

de ensino superior era necessário o término do ensino médio (PAVA; NEVES, 2011). 

 Desde então, houve avanços na discussão dos conteúdos curriculares, com 

a fixação do Parecer 271/62, que instituiu a inclusão de conteúdos mínimos, a 

conhecer: Fundamentos de Enfermagem, Enfermagem Médica, Enfermagem 

Cirúrgica, Enfermagem Psiquiátrica, Enfermagem Obstétrica e Ginecológica, 

Enfermagem Pediátrica, Ética e História da Enfermagem e Administração, e 

supressão das disciplinas de Anatomia, Sociologia, Fisiologia, Enfermagem em 

Saúde Pública, com duas opções de especialização: uma em Saúde Pública e a 

outra em Obstetrícia. O curso passa a ter três anos de duração. Em 1972 ocorre 

uma nova mudança com a inclusão das disciplinas de Práticas desportivas e estudo 

dos problemas brasileiros, através da resolução através do parecer 163/729 (PAVA; 

NEVES, 2011). 

 Em 1994 foi constituído o currículo mínimo, homologado pela portaria 

1721/94 que definia com uma carga horária de 3500 horas, e de estágio 

supervisionado nos dois últimos anos, com tempo mínimo de conclusão de quatro 

anos e máximo de seis anos. As últimas revisões das diretrizes curriculares do curso 

de enfermagem foram definidas pela Resolução nº 3 de 7 de novembro de 2001, 

implantando conteúdos curriculares que contribuem para a formação de enfermeiro 

com visão integral do sujeito, devendo o currículo ser organizado minimamente nas 

três grandes áreas: Ciências Biológicas, Ciências Humanas e Ciências da 

Enfermagem. Em 11 de março de 2009, foi publicado o parecer n. 213/ 2008 do 

CNE, o qual estabeleceu a carga horária mínima de 4.000 horas para o Curso de 

Enfermagem. 
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 No seu artigo 3º definiu a formação de enfermeiro generalista, humanista, 

crítico e reflexivo, com qualificação para atuar com rigor científico e intelectual, 

pautado em princípios éticos, e ainda exige a necessidade de uma formação 

direcionada a atender as demandas nacionais com ênfase na sua região de atuação. 

As competências e habilidades gerais devem atender a sete grandes áreas: Atenção 

à Saúde; Tomada de decisões; Comunicação; Liderança, Administração e 

Gerenciamento e Educação Permanente.  

 Esta diretriz reforça a importância da prática de consolidação e integração 

dos conhecimentos através do estágio curricular supervisionado (ECS), obrigatório 

em serviços de saúde hospitalares, ambulatórios especializados, na rede básica de 

saúde e na comunidade nos dois últimos anos de curso. Devendo a carga horária 

total do ECS ser de no mínimo 20% da carga horária total do curso (BRASIL, 2001). 

A Lei de Diretrizes e Bases aprovou em 9 de outubro de 2008, parecer 213/2008, a 

nova carga horária do curso de enfermagem de 4000 horas e 5 anos de curso. 

 Apesar dos avanços técnico-científicos, observamos ainda uma tendência 

hospitalocêntrica com um “discreto” crescimento em outras áreas tais como na 

saúde coletiva, no ensino e na pesquisa. No entanto, esse "discreto" parece 

significar muito se voltarmos os olhares para alguns anos atrás.  Vivenciamos um 

processo de globalização, no qual rápidas mudanças são exigidas, porém esse 

contexto parece não refletir na compreensão das pessoas acerca da enfermagem. 

Visualiza-se que o espírito de solidariedade e religiosidade ainda permeia a 

percepção da sociedade em relação ao ser enfermeiro (STACCIARINI et al., 1999). 

A história da profissão do enfermeiro não deixa dúvida de que eram "trabalhadores 

da doença". Mesmo quando foi criado o curso de Enfermagem no Brasil, ligado ao 

Departamento Nacional de Saúde Pública, com enfoques preventivos, visava-se 

atender as endemias e epidemias. Neste sentido, acompanhando uma estrutura da 

saúde, continuamos agentes curadores (STACCIARINI et al., 1999). 

 A VIII Conferência Nacional de Saúde, norteada pelos princípios da Reforma 

Sanitária, leva-nos a questionar e rever as funções exercidas pelos enfermeiros. A 

proposta de atendimento integral, no que se refere à promoção, proteção e 

recuperação da saúde, implica numa humanização do atendimento, a partir de uma 

visão global do homem na plenitude de seus direitos de cidadão (FREITAS; FAVERI; 

SCATENA, 1993). 
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 No momento que se discute a questão da saúde, na esfera eminentemente 

política e de reorientação dos serviços de saúde a âmbito municipal inclusive, é 

importante que a enfermagem possa refletir sobre sua contribuição na formação e 

capacitação de novos profissionais, tanto no que diz respeito à formação do 

profissional de nível superior, como na capacitação do contingente de pessoal de 

nível médio e elementar (FREITAS; FAVERI; SCATENA, 1993). 

 O ensino de enfermagem está inserido no atual momento educacional 

brasileiro em que as oportunidades para a construção do conhecimento devem 

somar-se à consciência crítica do aluno, considerando os aspectos do ensino, tanto 

formal como também o aprendizado adquirido e construído no contexto do indivíduo, 

pesquisa ou extensão para a aprendizagem (ITO et al., 2006). 

 
A formação em enfermagem deve ter em seus pressupostos uma prática 
educativa que contemple um processo interativo, vivenciado entre diversos 
(professor, estudante, profissional de saúde, indivíduo e comunidade), 
implicando em corresponsabilidade e em participação de todos os 
envolvidos (FERRAZ; KRAUZER; SILVA, 2009, p. 138). 

 

 Em 1985, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou um guia para 

educação em enfermagem que busca orientar as escolas na reformulação de seus 

currículos, em direção aos cuidados primários em saúde. Este guia afirma que os 

cuidados primários em saúde devem ser ensinados em ambientes que apresentem 

este tipo de demanda, cuja prevenção primária e o tratamento precoce podem ser 

instituídos. Destaca ainda que para o desenvolvimento de habilidades em fornecer e 

orientar cuidados em saúde, os estudantes devem ter ampla oportunidade de 

utilização das técnicas e procedimentos que compõem esses cuidados; devem 

aprender através da prática de aplicar conceitos e analisar teorias na oferta do 

atendimento de enfermagem em situações de vida real. 

 Com a reforma do setor saúde houve uma discussão entre as entidades de 

classe, escolas, instituições de saúde, entre outras, acerca da necessidade de 

reformulação do currículo de 1972. Uma nova proposta curricular foi oficializada em 

1994 pela portaria nº 1721/94, com base em exaustivo processo de discussão 

organizado pela Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN), escolas de 

enfermagem e entidades de classe. Sendo estabelecida a formação do enfermeiro 

em 4 áreas: assistência, gerência, ensino e pesquisa. 
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 Como podemos observar, em todo o percurso histórico do ensino de 

enfermagem as relações sociais, políticas de educação e de saúde influenciam 

diretamente no contexto da formação de enfermagem moderna, voltadas às 

adequações na formação do enfermeiro às necessidades da sociedade brasileira 

(ITO et al., 2006). 

 De acordo com a OMS (1985), a mudança na ênfase de um currículo de 

enfermagem ou de uma das suas principais unidades de estudo, de cuidado 

individual aos cuidados da comunidade, exige a introdução sistemática e 

cuidadosamente planejada em cada parte do programa de ensino. Requer assim, o 

envolvimento e apoio de um grande número de pessoas, sendo o chefe do 

departamento de enfermagem, professores e alunos, vitais para a implementação 

das mudanças. Inclui, também, os diversos serviços de saúde, demais profissionais, 

prestadores e representantes da comunidade (MOONEY et al., 2010). Desta forma, 

reconhecemos a dimensão social que as mudanças do currículo de enfermagem 

devem atingir e a importância das relações da rede de ensino e serviço, quando o 

mundo do trabalho deve assumir o papel de espaço pedagógico.  

 Mooney et al. (2010) afirma que as preocupações iniciais sobre a profissão 

permanecem, sugerindo que a inclusão nos currículos de enfermagem atenderiam 

as demandas de formação atuais, mas que os estudantes precisam ter experiência e 

compreensão do seu papel em atenção primária, devendo sair do abstrato, cuja 

visão pode estar limitada por uma prematura exposição dos princípios de promoção 

da saúde. O autor destaca que enfermeiros educadores precisam considerar estes 

conceitos na construção de um currículo que é sustentado por princípios de 

promoção da saúde, e que posteriormente são refletidas durante experiências 

práticas, nos anos finais do programa (MOONEY et al., 2010). 

 O que se busca é a intervenção no processo formativo, para que os 

programas de graduação possam deslocar o eixo da formação centrada na 

assistência individual prestada em unidades hospitalares para um processo de 

formação mais contextualizado, que leve em conta as dimensões sociais, 

econômicas e culturais da população, instrumentalizando os profissionais para 

enfrentar os problemas do processo saúde/doença da população. Isto implica 

estimular uma atuação interdisciplinar, multiprofissional, que respeite os princípios 

do controle social e do SUS e que atue com responsabilidade integral sobre a 

população num determinado território (CAMPOS et al., 2001), o que atende 
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diretamente a proposta da atenção primária, e que exige dos profissionais 

habilidades e competências para trabalhar com tecnologias de baixa densidade e 

alta complexidade. 

 Na década de 80 até meados dos anos 90, estudos demostram que as 

discussões e a elaboração do projeto pedagógico do curso apontam para os 

princípios e diretrizes do sistema de saúde e o fortalecimento e abrangência da 

atuação do enfermeiro no SUS, porém o enfoque hospitalocêntrico do currículo era 

predominante (SANTOS; RIBEIRO; COSTA, 2002). 

 No ambiente da Reforma Sanitária Brasileira, os esforços de mudança nos 

paradigmas e inovação nas práticas deparam-se sistematicamente com déficits de 

adequação, de competências e de motivação dos profissionais de saúde. O perfil 

dos profissionais resulta de graduações distanciadas das necessidades do sistema 

de saúde em construção, sendo vistos como vilões dos „descaminhos da saúde‟ 

(BRASIL, 2006). 

 
O processo de construção e consolidação do SUS vem provocando um 
debate em torno da formação operacionalizada pelo ensino superior 
brasileiro, no sentido de refletir sobre as possibilidades e limites para 
reproduzir força de trabalho com competência para intervir no sistema de 
saúde. É necessário (...) o compromisso de desenvolver práticas que 
tenham como eixo norteador a integralidade da atenção na perspectiva do 
atendimento as necessidades de saúde (MOURA, 2006, p. 33) 

  

 São necessárias mudanças radicais na forma de compreender e gerenciar o 

trabalho em saúde. O SUS, para honrar seus princípios e cumprir suas diretrizes, 

demanda que os profissionais sejam formados com vista a uma atuação sobre as 

práticas dos serviços, fundamentadas na atenção integral, humanizada e com 

qualidade, superando o papel de passividade frente as rotinas gerenciais e 

assistenciais e de indiferença às necessidades de saúde. Isso impõe a identificação 

de problemas e a busca de correções nos conteúdos curriculares (BRASIL, 2006). 

Para tanto, é necessário considerar que a conformação do SUS apresenta um 

quadro de necessidades quantitativas da força de trabalho em saúde, com 

ampliação da sua rede, sobretudo na atenção básica. Igualmente importante, 

contudo, é a existência de uma diversidade de competências e habilidades 

requeridas aos trabalhadores que se incorporam nos diferentes níveis de 

assistência. 
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 Estas competências e habilidades presentes na força de trabalho do sistema 

de saúde brasileiro sofrem influências divergentes nos seus princípios e 

consequentemente na obtenção de resultados. Starfield (2000) afirma que em quase 

todos os países a formação nas profissões de saúde tem tido uma tendência a ficar 

fragmentada com enfoque nas enfermidades e menos desenvolvimento de 

competência para uma visão mais ampla sobre as pessoas e comunidade. 

Felizmente, as revisões e mudanças de currículos ocorridas nos últimos 15 anos já 

direcionam para uma mudança de postura em relação a conteúdos, mas que não 

conseguiram dar conta dos avanços da prática pedagógica, sobretudo nos campos 

de prática que ainda guardam ênfase ao modelo curativo. 

 O 15º Seminário Nacional de Diretrizes para Educação em Enfermagem 

(Senaden), acontecido em agosto de 2016 em Curitiba e organizado pela ABEN, deu 

origem a um relatório em forma de carta que aponta, entre outras, as seguintes 

proposições: Não cabe na formação de enfermagem um processo de ensino 

aprendizagem com base em metodologias contrárias à autonomia do sujeito, 

participação, diálogo e engajamento político, devendo ser cultivado o cuidado em 

relação a si, ao outro, a família e a comunidade; Reconhece-se a importância da 

educação pedagógica permanente para os docentes, fundamentais nos pilares de 

formação em pesquisa, ensino e extensão, com ênfase para as pós-graduações em 

docência; Na integração ensino e serviços, discutida neste trabalho, foi 

recomendado o fortalecimento dos espaços de diálogo, que programe a inserção 

dos estudantes desde o início do curso nos cenários serviços, que valorizem os 

trabalhadores dos serviços no processo ensino aprendizagem; Quanto às 

tecnologias educacionais, encoraja-se a utilização das tecnologias da informação 

tendo como estratégia a distância para ampliação das possibilidades de integração e 

interação dentro dos currículos. 

 

1.3.3 A sobreposição das Propostas Flexner e Dawson no sistema de saúde 

brasileiro e sua influência no cuidado e Enfermagem 

 

 Atualmente, o sistema de saúde brasileiro sofre influência de dois modelos 

distintos na formação profissional, que influenciam a oferta de serviços de saúde, 

principalmente em relação a organização dos processos de trabalho. Esta dicotomia 

começa no início do século XX com duas propostas distintas. Novais (1990) afirma 
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que as duas propostas do ensino médico que influenciam até hoje a forma de 

organização dos sistemas de saúde nas Américas e Europa são: o Relatório de 

Flexner (1910) e Relatório de Dawson (1920), respectivamente. Documentos estes 

que tinham ideias divergentes quanto ao ensino médico e consequentemente na 

organização dos sistemas de saúde, e que influenciaram as demais profissões. 

 Abaixo apresenta-se uma síntese da influência do paradigma  flexneriano no 

ensino da saúde no Brasil que influenciou diretamente a formação de todos os 

profissionais da área, para que possamos compreender como se definiu a atual 

postura destes profissionais frente as demandas do SUS. 

 É difícil refletir sobre o ensino na saúde sem falar sobre o paradigma 

flexneriano, uma vez que este constituiu por quase um século as bases da formação 

em medicina, e influencia as outras profissões da saúde. O paradigma flexneriano se 

consolidou pelas recomendações do famoso relatório de Flexner, publicado em 

1910, pela Fundação Carnegie, cujas principais conclusões foram: definição de 

padrões de entrada e ampliação para quatro anos da duração dos cursos; 

introdução do ensino laboratorial; estimulo à docência em tempo integral; expansão 

do ensino clínico, especialmente em hospitais; vinculação das escolas médicas às 

universidades; ênfase na pesquisa biológica como forma de superar a era empírica 

do ensino médico; vinculação da pesquisa ao ensino; estimulo à especialização 

médica e controle do exercício profissional (MENDES, 1996).  

 O conceito flexneriano reforça a separação entre o individual e coletivo, 

privado e público, biológico e social, curativo e preventivo (PAIM; ALMEIDA FILHO, 

1998). Por outra via, o desenvolvimento tecnológico, intensificado na segunda 

metade do século XX, introduziu modificações substantivas no ensino médico, 

gerando novos perfis profissionais com elevado nível de especialização. Este 

movimento intensificou-se, no Brasil, na década de 1970 e passa a sofrer um 

processo regulatório mais ordenado pela organização das sociedades de 

especialidades médicas, através da regulamentação da Residência Médica, com a 

criação da Comissão Nacional de Residência Médica (1977) e o credenciamento de 

programas legitimados nacionalmente (BRASIL, 2006).  

 A exemplo da medicina e demais profissões, as ideias de Flexner 

influenciaram fortemente o cuidado em enfermagem uma vez (RAMOS et al., 2013) 

alimentou a ideia de supremacia do conhecimento em enfermagem sobre o 

paciente, determinando uma postura pelos profissionais de enfermagem de 
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autoritarismo, tendo como principal espaço de poder o hospital com enfoque na 

doença, e valorização das “tecnologias duras” em detrimento da atenção ao ser 

doente. 

 Paralelamente a isso, a proposta de reformulação do sistema de saúde 

brasileiro traz à tona questões levantadas por Dawson em seu relatório, em 1920, ao 

afirmar que não deve haver dicotomia entre a medicina preventiva e curativa. Para 

tanto, é necessária a formação de um médico generalista com competências para 

atender as demandas de indivíduo e comunidade. E criticou o modelo flexneriano 

afirmando:  

Parece que a orientação atual dos serviços de saúde, incluindo certas 
especialidades curativas, tende a privar o estudante da experiência 
generalista que necessitam [...] com ampliação do saber, as medidas 
necessárias para resolver o problema de saúde e doença, ficam mais 
complexas, reduzindo assim o âmbito da ação individual e exigindo em 
troca esforços combinados (DAWSON,1920 apud NOVAIS,1990, p. 22-23). 

  

 Em seu relatório, Dawson traz a reflexão sobre as competências necessárias 

para a atuação na atenção primária em saúde, afirmando que este nível dá ênfase a 

atividades de promoção e prevenção, a qual busca a mobilização comunitária na 

otimização de recursos utilizando elementos “paraprofissionais” e leigos, com 

tecnologia apropriada (NOVAIS,1920). A atual conformação do sistema de saúde 

brasileiro tem induzido a reflexões sobre as estratégias de mudança na formação, 

indo ao encontro das ideias defendidas por Dawson, que afirmou ser: 

 
Necessário motivar mudanças neste período de transição gerenciando a 
dinâmica implantação dos modelos integradores. Precisando ser estudadas 
e traçadas no sentido de identificar a melhor opção para cada país. 
(NOVAIS,1990, p. 26) 

 

 Historicamente, a enfermagem busca construir um corpo de conhecimentos 

próprios, orientado para as concepções contemporâneas e do contexto histórica que 

está inserida (RAMOS et al., 2013). E como as demais profissões, embora 

atualmente tenham seu alicerce científico, direcionado ao paradigma da produção 

social de saúde, ainda encontra no campo de atuação do enfermeiro uma forte 

influência positivista. Como disse Bagnato (2012, p 173): 

 
[...] uma dimensão instrumental legitimada no paradigma positivista – na 
qual a ênfase se encontra voltada às ciências circunscritas ao campo 



    41 

 

 

técnico e a tecnologia – em detrimento das ciências sociais e humanas, 
embora ela se pretenda humanista.  

 

 Desde o final da década de 1980, o Ministério da Saúde tem demonstrado 

preocupação em definir uma Política de Recursos Humanos que considere e tenha 

por sustentação as diretrizes e princípios do SUS, uma vez que as transformações 

necessárias propostas no projeto político-assistencial e em seu arcabouço jurídico-

legal colocam questões e problemas cuja possibilidade de compreensão e resolução 

ultrapassa o âmbito das fórmulas e instrumentos de trabalho já conhecidos, somado 

à competência atribuída pela Constituição Federal ao SUS como ordenador da 

formação de recursos humanos na área da saúde (BRASIL, 1988).  

 A formação de sujeitos, em especial os trabalhadores da saúde, exige 

mudanças nas propostas curriculares, com conteúdos de política, economia e 

cultura, sobretudo na expressão e troca de ideias e valores centrados na igualdade, 

solidariedade, democracia, autonomia e paz no desenvolvimento de nova força de 

trabalho e acumulação social (PAIM; ALMEIDA FILHO, 2000).  

 O MEC formulou novos parâmetros curriculares para medicina e 

enfermagem, definindo matrizes curriculares direcionadas por competências e 

habilidades que atendam principalmente a formação de profissionais generalistas. 

Ao contrário do currículo mínimo, que define cursos e perfis profissionais estáticos, 

as Diretrizes Curriculares Nacional dos Cursos de Enfermagem e Medicina abrem a 

possibilidade às instituições de ensino superior de diferentes perfis de seus egressos 

com adaptação destes perfis às transformações das ciências contemporâneas e às 

necessidades sociopolíticas e econômicas da sociedade (ITO et al., 2006). 

 Acredita-se que os novos profissionais devem ser formados dentro de uma 

perspectiva de integralidade para atender a demanda de conhecimentos exigida pelo 

SUS, sobretudo na Atenção Básica. Porém, a ausência de um diálogo entre ensino e 

serviço fere um princípio do atendimento integral das demandas da comunidade, 

devendo se considerar que a universidade:  

 

[...] é um espaço de construção de uma visão de mundo coerente com as 
necessidades de grande parte da população brasileira, com possibilidade 
ilimitada de recompor valores, representações, ideias e práticas articuladas 
entre si e determinadas por um ponto de vista‟‟ (MOURA, 2006, p. 35). 
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 A maior parte dos processos de formação, por estarem fundamentados 

preponderantemente em um modelo disciplinar centrado na racionalidade 

biomédica, remete estudantes e professores a uma redução drástica dos processos 

de saúde-doença à sua dimensão biológica, dos sujeitos e sua doença, da doença 

ao seu substrato anatomopatológico, e do cuidado ao protocolo de medidas 

terapêuticas aplicáveis à patologia clinicamente caracterizada. Esta redução subtrai, 

aparentemente, da formação profissional todas as outras dimensões que permitem 

configurar o exercício profissional como uma prática socialmente construída, que 

comporta visões do mundo, intencionalidades e contradições (ALMEIDA; 

FEUERWERKER; LLANOS, 2002). 

 A institucionalização das ESF no espaço educacional significa reorientar o 

sistema educacional para formar, reformar e manter profissionais de saúde com 

competências e habilidades para atuar na estratégia, estabelecendo coerência dos 

sistemas de formação e capacitação com os princípios, a ideologia e os recursos 

cognitivos e tecnológicos do ESF (MENDES, 2002). 

 Mendes (2002) analisa as estratégias desenvolvidas pelo Ministério da 

Saúde para fazer frente a estes problemas: cursos introdutórios de saúde da família 

que têm a característica de serem curtos, direcionados a aspectos cognitivos e 

doutrinários com “baixa capacidade formativa” e nenhuma capacidade de 

institucionalização; especializações com “relativa capacidade formativa”, com 

carência nas habilidades clínicas e pouca capacidade de institucionalização. As 

residências se apresentam como melhores alternativas por apresentarem “alta 

capacidade formativa” e de institucionalização. Mas, a que se pensar na formação a 

partir dos cursos de graduação, que hoje já tem diretrizes curriculares que 

direcionam para um perfil profissional generalista e que demandam práticas 

pedagógicas em serviço adequado ao desenvolvimento de competências para 

atuação nos diversos campos da enfermagem. 

 Vários programas de ensino de saúde vêm sendo estruturados adotando a 

ótica de promoção da saúde na concepção do sistema de vigilância como um todo, 

contribuindo para a reestruturação dos programas e das práticas, no sentido do 

conhecimento amplo dos determinantes da saúde e na indicação de estratégias que 

permitam envolver outros setores governamentais e a sociedade na resolução dos 

problemas. Os sistemas de saúde, de acordo com o tal ideário, ultrapassam a esfera 

do setor saúde (SANTOS; WESTPHAL, 1999). 
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 As iniciativas de reforma comprometidas com a relevância social da escola e 

dos processos de formação no campo da saúde têm historicamente procurado 

articular estes dois contextos aparentemente desconectados – universidade e 

serviços, buscando ligar os espaços de formação aos diferentes cenários da vida 

real e de prestação dos cuidados à saúde (ALMEIDA; FEUERWERKER; LLANOS, 

2002). É percebida uma nova visão de educação se formando, comprometida com 

as mudanças sociais e com o encaminhamento de um processo, visando atingir o 

homem na sua dimensão política, propiciando condições necessárias para que ele 

pudesse elaborar a sua própria concepção de mundo de forma crítica e consciente 

(COSTA et al., 2008). 

 As prioridades atualmente adotadas no campo da investigação na academia 

permitem caracterizar pelo menos três perfis no modelo de ensino. O primeiro 

engloba instituições que desenvolvem investigações predominantemente no modelo 

biomédico, com ênfase na apropriação tecnológica e atuação autônoma 

especializada, dirigidas a produzir respostas para a atenção individual e a cura de 

doenças. Um segundo grupo de instituições adota orientação mais inovadora e 

procura um melhor equilíbrio entre o biológico e o social, desenvolvendo também 

investigações no terreno da prevenção das doenças, da promoção da saúde e das 

ações coletivas, propiciando a estudantes oportunidades de participarem desse tipo 

de investigação ao longo de toda a carreira. Finalmente, pode-se considerar a 

existência de uma terceira abordagem, na qual os fatores reconhecidos como 

determinantes da saúde constituem a base da fundamentação de um novo modo de 

produção do conhecimento, integrando aspectos da atenção individual e coletiva, 

compondo um novo paradigma que integra promoção e prevenção com a prática 

curativa (CAMPOS et al., 2001). 

 Nos últimos anos, especialmente nas áreas de Medicina e Enfermagem, 

ocorreram movimentos expressivos no sentido de promover a reflexão crítica sobre 

os modelos tradicionais de formação profissional, e de estimular as escolas a 

buscarem a transformação desse processo. Contudo, aparentemente, faltam 

elementos para que se desencadeiem nas escolas processos efetivos de mudança 

(CAMPOS et al., 2001, p. 55) e, acreditamos que estes movimentos não devem 

acontecer apenas nas escolas, mas nas redes de serviço, a fim de contribuir com a 

formação dos novos profissionais. 
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1.4 Integração Ensino e Serviço e mecanismos de aperfeiçoamento 

 

1.4.1 Mecanismos de integração entre ensino e serviço 

 

 Uma das diretrizes do SUS é a descentralização, o que entre outras coisas 

indica a responsabilidade dos gestores municipais em se interessar pela formação 

de profissionais a fim de garantir a qualidade da atenção à saúde. Sendo 

considerado um desafio a ser superado, com urgência, a formação e capacitação de 

trabalhadores para a efetiva implantação do sistema.  

 Dessa forma, a responsabilidade pela formação de trabalhadores em saúde 

não se limita à atuação das instituições de ensino, abrangendo também a 

responsabilidade dos gestores nas três esferas, sobretudo na municipal. Campos (et 

al., 2001, p. 54) afirma que para a consolidação das propostas reformadoras do 

sistema de saúde e o alcance da efetividade esperada para atenção básica é 

necessário assumir que não se pode ficar à mercê da transformação espontânea 

das instituições acadêmicas na direção assinalada pelo SUS.  

 Contudo, as mudanças não podem acontecer somente na dimensão teórica, 

é imperativo que os serviços possam, efetivamente, tornar-se espaços de 

aprendizagem, sendo necessários novos mecanismos de planejamento e de gestão. 

Werneck et al. (2010) afirmam que: 

 

É no espaço dos serviços, que o mundo do trabalho materializa-se para o 
aluno. Neste ambiente privilegiado de aprendizado, são concretas as 
vivências com condições físicas e materiais para se trabalhar e produzir, em 
meio aos conflitos e disputas entre os trabalhadores, e destes com suas 
diversas hierarquias, em um cenário de pressão constante dos usuários na 
busca de solução para suas demandas. Neste último aspecto, encontram-se 
os estudantes frente a frente com a dor, a aflição e a angústia dos 
pacientes, diante de serviços, na maioria das vezes, sem condições de 
responder a todas as necessidades. Esta situação traz à tona as questões 
dos direitos das pessoas, da cidadania e da ética que permeia o dia-a-dia 
dos serviços. Enfim, as múltiplas faces de uma sociedade são reveladas, 
dialeticamente, através do encontro dos estudantes com o mundo do 
trabalho que ocorre no espaço dos serviços públicos (WERNECK et al., 
2010, p. 228). 

 

 Não basta a garantia da construção teórica do conhecimento nos espaços 

acadêmicos, mas a garantia da oportunidade de “aplicação” dos conhecimentos nos 

campos de prática. Como descrito por Freitas, Favero e Scatema (1993), cabe, 
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inicialmente, observar como fica o ensino neste processo de reestruturação dos 

serviços de saúde frente a proposta do SUS, questionando-se a sua 

responsabilidade na formação de recursos humanos necessários à viabilização de 

tal projeto. Algumas iniciativas que visam a participação das universidades nestes 

projetos são apontadas pelos autores: formação, capacitação e educação 

continuada de recursos humanos na área da saúde, pesquisa científica e produção 

de tecnologias de interesse do SUS; transferência de tecnologia para o SUS; 

colaboração na formulação de políticas de saúde e assessória às instâncias diretivas 

do SUS nos assuntos de competência das instituições de ensino superior. 

Veerapen e Mcaleer (2010), em seus estudos, reforçam a necessidade de 

manter um ambiente positivo de aprendizagem nos diversos locais de distribuição 

dos estudantes e sublinha a necessidade dos cuidados de uma contínua avaliação e 

uma cooperação entre estes locais a fim de garantir ações corretivas em tempo 

hábil, evitando, assim, prejuízo ao aprendizado. 

 O estabelecimento dos polos de capacitação, formação e educação 

permanente de recursos humanos para a saúde da família, iniciado em 1997, 

ousava preencher as lacunas existentes quanto a adequação profissional do perfil às 

necessidades da estratégia de saúde da família, que demanda grande complexidade 

de conhecimento com dimensão bem mais abrangente que a Biologia. Entretanto, “a 

complexidade dos processos de articulação das áreas da clínica com as áreas de 

saúde coletiva nos centros formadores acabam complicando o quadro” (NEGRI; 

FARIAS; VIANA, 2000, p. 25). 

 Em 1997 foram criadas as Comissões Permanentes de Integração Ensino e 

Serviço (CIES) em substituição dos Polos de Educação Permanente, através da 

portaria nº 1996 de agosto de 2007, que dispõe sobre as diretrizes para 

implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. „‟Art. 1º 

Definir novas diretrizes e estratégias para a implementação da Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde, adequando-a às diretrizes operacionais e ao 

regulamento do Pacto pela Saúde (BRASIL, 2007). 

Assim como os polos de educação permanente, entre as atribuições desta 

comissão, podemos verificar pouca ênfase no processo de formação dos novos 

trabalhadores e uma dedicação mais expressiva ao processo de educação 

permanente dos profissionais em serviço. Foi possível recolher apenas um pequeno 

trecho, do seu artigo 6º, que versa sobre formação: 
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II - articular instituições para propor, de forma coordenada, estratégias de 
intervenção no campo da formação e desenvolvimento dos trabalhadores, à 
luz dos conceitos e princípios da Educação Permanente em Saúde [...] 
(BRASIL, 2007). 

 
III - incentivar a adesão cooperativa e solidária de instituições de formação e 
desenvolvimento dos trabalhadores de saúde aos princípios, à condução e 
ao desenvolvimento da Educação Permanente em Saúde, ampliando a 
capacidade pedagógica em toda rede.  

  

No seu artigo 21, ele esclarece as responsabilidades das três esferas de 

governo, o que inclui o papel dos municípios, sendo este responsável por: 

 
I - planejar a formação e a educação permanente de trabalhadores em 
saúde necessários ao SUS no seu âmbito de gestão, contando com a 
colaboração das Comissões de Integração Ensino-Serviço; 

 
II - estimular, acompanhar e regular a utilização dos serviços de saúde em 
seu âmbito de gestão para atividades curriculares e extracurriculares dos 
cursos técnicos, de graduação e pós-graduação na saúde; e 

 
III - articular, junto às Instituições de Ensino Técnico e Universitário, 
mudanças em seus cursos técnicos, de graduação e pós-graduação de 
acordo com as necessidades do SUS, estimulando uma postura de 
corresponsabilidade sanitária. 

 

 A leitura desta portaria nos permite enxergar uma intencionalidade com 

mudança de postura, partindo principalmente da gestão pública “organizar uma rede 

de educação em saúde” com vistas ao fortalecimento do SUS, atendendo a 

Constituição de 88, ao afirmar que ao SUS compete a formação de recursos 

humanos (BRASIL, 1988). 

 Devemos refletir então, a cargo de quem está a responsabilidade real, em 

repensar o processo de formação de nível superior para o SUS. Conhecemos seus 

órgãos reguladores: Ministério da Educação, Conselho Nacional de Saúde e 

Conselhos de Classe. Mas, qual a possibilidade de atuação sobre o processo de 

formação na prática in loco?  Acredita-se que os principais atores neste processo 

são municípios e instituições de ensino, tendo como palco os próprios serviços de 

saúde e os territórios cujos cuidados de saúde são necessários, e como 

protagonistas os profissionais, estudantes e a comunidade. 

 

1.4.2 Questões sobre a melhoria da integração ensino e serviço 
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 Em 2015, através da portaria Inteministerial (Educação e Saúde) nº. 

1.124/2015, surge o Contrato Organizativo de Ação pública Ensino-saúde 

(COAPES). Este institui diretrizes para a celebração dos contratos para o 

fortalecimento da integração ensino, serviço e comunidade no âmbito do SUS. Versa 

principalmente sobre a implementação de uma comissão com ações claramente 

ligadas à integração dos serviços e gestores da saúde ao processo de formação das 

instituições formadoras, com ênfase ao atendimento das necessidades de saúde 

como meta fim, mas estabelecendo princípios claros de organização de práticas 

pedagógicas organizadas pela IES e serviços de saúde, com apoio das instâncias 

gestoras. Nessa portaria estão contidas diretrizes que induzem a organização 

regional desta comissão, envolvendo atores da gestão, do ensino e comunidade. 

 Em contato com a realidade atual, quase dois anos após a publicação da 

portaria, observa-se uma certa dificuldade de operacionalização dos espaços de 

diálogo necessários à formulação dos consensos que deverão compor este contrato. 

Acredita-se que esse apresenta-se como um importante passo na intencionalidade 

de aproximar as necessidades de saúde e de formação para o SUS, e o mais 

importante estabelecendo um direcionamento e compartilhamento de 

responsabilidades que tem o usuário como principal beneficiário. Acreditamos que 

experiências já vividas podem contribuir para a definição deste “consenso”, 

necessário não apenas para a formalização do COAPES, mas para a existência real 

da integração ensino e serviço no SUS. 

 Ao considerarmos que a melhoria da qualidade da integração ensino-serviço 

consiste de um processo contínuo que envolve dirigentes, as instituições de ensino 

superior, docentes, discentes e sociedade [aqui podemos considerar os 

representantes de ensino e serviço e profissionais], e que devem estar atentos a 

acompanhar e contribuir para esta melhoria (PEREIRA, 2011), devemos percebê-lo 

como um processo complexo que precisa ter uma ferramenta que contribua para a 

estruturação desta, pensando mecanismos de controle qualitativo.  

 O ensino superior, hoje, tem importantes referências para balizar a 

organização didático pedagógica dos seus cursos, corpo docente e infraestrutura, 

que são as Leis de Diretrizes, diretrizes curriculares nacionais e instrumentos de 

avaliação dos cursos superiores, todos do sistema MEC/INEP.  É importante 

reconhecer que as instituições que desejam obter os melhores padrões de qualidade 

“devem extrapolar as avaliações das exigências legais” (PEREIRA, 2011). 
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 É interessante recorrer à teoria da administração para pensar sobre a 

melhoria da integração, o que pode ajudar a estruturação da análise das entrevistas 

com os coordenadores de ensino, uma vez que o trabalho visa verificar como está 

se dando essa integração para oferecer subsídios para a melhora da mesma.  

 O método Gerencial Japonês, que é a base do sistema Toyota de produção, 

encontra associação com o que é proposto para a melhoria da integração ensino e 

serviço, uma vez que segundo Falconi (2009), é adequadamente adaptado ao tema 

que propomos para este estudo: participação de todas as pessoas no seu 

gerenciamento; uniformização da linguagem e melhoria da comunicação; 

entendimento do papel de cada um; aprendizado contínuo; utilização das várias 

áreas da ciência para obtenção dos resultados e melhora da adesão das melhores 

práticas.  

 William (1990), com apoio nas ideias de Taichi Ohno (apud CORIAT, 1994), 

desenvolveu a lógica do PCDA (Plan, Do, Check, Act), que é seguida pelos círculos 

de controle de qualidade ou grupos de melhoria de desempenho nas organizações 

que utilizam métodos e processos de melhoria da qualidade. As etapas de tal lógica, 

ou ciclo, podem ser traduzidas da seguinte forma: a) Plan – planejamento, inclusive 

da melhoria de um processo; b) Do – implantar o processo de trabalho; c) Chek – 

verificar os resultados do funcionamento do processo; e d) Act – Avaliação e 

correção dos defeitos para a melhoria do desempenho. 

 Mendes (2011) também utiliza a lógica ou ciclo do PDCA para propor um 

processo contínuo de aperfeiçoamento das redes de saúde. Como a integração 

ensino e serviço se dá em articulação com a rede, e envolve processos complexos 

de integração, considera-se importante utilizar a mesma para analisar as 

necessidades de melhora a partir dos relatos dos coordenadores de ensino de 

enfermagem. A figura, a seguir, representa o ciclo do PCDA, o qual tem a forma 

circular exatamente para reforçar a ideia de continuidade inerente ao paradigma da 

qualidade. 

 A utilização por Mendes (2011) do ciclo PDCA em rede de saúde, se adequa 

perfeitamente aos objetivos desta Dissertação (ver item 3.2.2), os quais pretendem 

contribuir para o aperfeiçoamento da integração. A exemplo do que propõe Mendes 

(2011), quando descreve o processo de melhoria das redes de saúde, no que tange 

o processo de melhoria da integração ensino e serviço, deve ocorrer de forma cíclica 

a medida que a partir do vivido nos espaços de interação da rede de ensino e 
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serviço são planejadas as ações e atividades de acordo com os objetivos de 

aprendizagem e necessidades do serviço; em campo, discentes, docentes, 

profissionais e serviços realizam ações que posteriormente são avaliadas e 

propostas melhorias nos processos de que envolvem o ensino e serviço. 

 Mendes (2001) relata que esta metodologia foi muito favorável para diversos 

trabalhos colaborativos aliados à metodologia educacional de “todos ensinam, todos 

aprendem”, como resultado da aplicação do PDCA na rede de serviços em todo o 

mundo, a exemplo do que pode ocorrer na rede de ensino e serviço, como forma de 

sistematizar a sua articulação. 

Figura 1 - Ciclo PDCA de melhoria de 
processos em redes de saúde 
 

 

Fonte: Associate in Process Improvement (2008) 
apud (MENDES, 2011, p. 423). 
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2 QUESTÃO, OBJETIVOS E MÉTODOS 

 

2.1 Questão Norteadora/Problema 

 

 O problema investigado neste estudo foi inerente a como está organizada a 

relação ensino e serviço para a formação do enfermeiro na atenção primária em 

saúde. 

 Como descrito no referencial teórico, o sistema de saúde é corresponsável 

pela formação de profissionais para atuar no SUS, através do desenvolvimento de 

estreita relação com as instituições formadoras com vistas a garantir campo para 

prática necessária à formação, sendo também uma forma de qualificar atenção nos 

serviços. Por razão desta realidade surge a questão que norteou este estudo: Como 

se dá a relação ensino e serviço em saúde no que tange ao planejamento das 

atividades práticas do acadêmico de enfermagem na atenção primária em saúde?  

 Para dar conta deste estudo, o método adotado foi de uma pesquisa quanti-

qualitativa de caráter exploratório e tipo descritivo. A análise dos dados foi feita partir 

da análise de conteúdo, proposta por Bardin. 

 

2.2 Objetivos 

 

2.2.1 Objetivo geral  

 

 Analisar as experiências de integração entre as práticas desenvolvidas pelos 

estudantes de enfermagem nos serviços de atenção básica ou primária, no que diz 

respeito aos objetivos pedagógicos e de atenção à saúde da população. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Levantar e analisar os espaços de comunicação existentes entre a 
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gestão dos cursos de enfermagem e os serviços para o planejamento, o 

monitoramento e a avaliação das práticas desenvolvidas pelos 

estudantes nos serviços de atenção primária de saúde; 

b) Levantar e analisar a percepção dos coordenadores de cursos de 

enfermagem quanto à qualidade e os possíveis problemas existentes na 

integração entre ensino e serviço saúde no que tange às práticas 

desenvolvidas pelos estudantes nos serviços de atenção primária de 

saúde; e, 

c) Levantar e analisar sugestões dos coordenadores de cursos de 

enfermagem visando subsidiar o aperfeiçoamento da integração entre 

ensino e serviço saúde no que tange às práticas desenvolvidas pelos 

estudantes nos serviços de atenção primária de saúde. 

 

2.3 Métodos e Procedimentos 

 

2.3.1 Tipo de estudo 

 

 Desenvolveu-se um estudo exploratório-descritivo, com abordagem quanti-

qualitativa, que visou subsidiar a melhoria das condições de integração entre o 

ensino e o serviço dos cursos de enfermagem com relação às práticas 

desenvolvidas pelos estudantes nos serviços de atenção primária em saúde, assim 

como das relações entre as instituições de ensino superior e os serviços de saúde.  

 Os estudos exploratórios, segundo Gil (2002), têm por objetivo aproximar o 

conhecimento sobre problemas ainda pouco estudados, visando aprimorar as ideias 

sobre os mesmos, com base em estudos principalmente descritivos que podem 

utilizar levantamentos bibliográficos, documentais, observações e ou entrevistas. A 

pesquisa descritiva, segundo o mesmo autor, além de permitir conhecer a existência 

de relações entre variáveis, busca determinar a natureza destas relações. 

 Para Minayo (1999), a pesquisa qualitativa se baseia na observação da 

realidade social e na adequação a ela da visão dialética que privilegia: a contradição 

e o conflito predominando sobre a harmonia e o consenso; o fenômeno da transição, 

da mudança da realidade; o momento histórico; a totalidade e a unidade dos 

contrários. Denzin e Lincon (2006, p. 37) afirmam que as pesquisas qualitativas 

voltadas para a ação permitem a criação de espaços para quem é estudado. “O 
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avaliador transforma-se num canal através do qual essas vozes podem ser 

escutadas”. 

 

 

2.3.2 Cenário 

 

 Segundo o INEP (2015), 87,5% das instituições de educação superior são 

privadas, 81,7% dos estudantes ingressos no ensino superior foram em instituições 

privadas, sendo de 75,7% a participação das IES privadas no total de matrículas do 

ensino superior (BRASIL, 2016). Estes dados influenciam na oferta de curso de 

enfermagem no Brasil, sendo na sua maior parte oferecidos por instituições 

privadas. Porém, observa-se que poucos estudos são realizados em torno da forma 

de organização de instituições privadas, desprezando a contribuição destas 

instituições na formação de pessoal para o mercado de trabalho. Pereira (2011) 

afirma que não deve haver dúvida da contribuição da participação do ensino superior 

privado no crescimento da economia e melhoria do quadro social em nosso país. 

 A instituição com a qual é feita a pesquisa está entre as 3 maiores 

instituições de ensino superior do mundo, tendo 93 campi em 22 estados da 

confederação brasileira e Distrito Federal (Estácio Participações, 2015). Sendo o 

curso de enfermagem o maior da área da saúde, presente em 39 campi espalhados 

em todas as regiões do país. Esta condição nos motivou a utilizar os cursos de 

enfermagem da Estácio neste estudo, uma vez que é demandado a todos os cursos 

de enfermagem a existência de convênio com as secretarias municipais de saúde, a 

fim de garantir a execução do Estágio Supervisionado I, mais precisamente nos 

serviços de atenção primária em saúde, além de aulas práticas e visitas técnicas 

desde o quarto semestre do curso. 

 A pesquisa foi realizada junto aos cursos onde já funciona o estágio 

supervisionado. As dimensões e a presença em todas as regiões contribuem para 

verificar com amplitude a experiência da relação quanto à gestão rede de ensino-

serviço. Existe ainda facilidade de obtenção dos dados, uma vez que a pesquisadora 

pertence à Instituição. Os resultados servirão de subsídio tanto para a IES como 

para uma reflexão sobre a forma de organização da rede de ensino e serviço em 

nosso país.  
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2.3.3 População/Amostra 

 

 Atualmente, o curso de enfermagem da Rede Estácio tem 39 cursos de 

enfermagem espalhados por todo o Brasil, contando com um Coordenador Geral e 

um coordenador das disciplinas práticas em cada curso, somando cerca de 68 

coordenadores. No momento da pesquisa havia 32 cursos. Os participantes foram 

todos os coordenadores de curso. Pensou-se 1 coordenador por unidade, sendo um 

total de 35. Excluindo-se da amostra o curso ao qual a pesquisadora está ligada. 

 Participaram deste estudo enfermeiros que hoje ocupam cargo de 

coordenadores gerais de curso e ou coordenadores de práticas. A instituição tem 

seu currículo nacionalizado, e mantém uma mesma estrutura curricular em todo o 

Brasil. Sendo assim, para todos os cursos, as práticas assistidas no serviço 

acontecem a partir do quarto período. O que demanda a figura de um coordenador 

de prática e de estágio, explicando um número duplicado de coordenadores por 

campus. 

 

2.3.4 Coleta de dados / Instrumentos 

 

 A coleta de dados aconteceu, com aplicação de formulário on line (google 

drive), utilizando-se de perguntas fechadas e abertas para coleta de dados quanti-

qualitativos (ver Apêndice D). O convite aos participantes foi feito através de email e 

de whatshap. A mensagem continha o convite de solicitação de colaboração à 

pesquisa e o link de acesso ao formulário eletrônico, do qual o participante também 

teria acesso ao TCLE.  

 

a) Concepção do Instrumento de coleta de dados. 

 

 O instrumento de coleta de dados (ver Apêndice E) foi concebido tendo 

como base a pergunta norteadora e os objetivos da pesquisa e usou como 

referencial teórico o COAPES, por considerar que este é um instrumento balizador 

oficial, da forma de organização das relações docentes assistenciais. 
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b) Google drive /Formulário eletrônico 

 

 A área de educação tem se apropriado de ferramentas da Web como forma 

de investigação e de coleta de dados (CASTRO et al., 2013). Para o autor, o 

aplicativo Google Docs© mostrou-se como ótimo instrumento de coleta de dados 

para a pesquisa em educação. Desta forma, Castro (et al., 2013) propõe repensar as 

práticas com o intuito de aprimorar cada vez mais os métodos e procedimentos de 

pesquisa enfatizando a utilização das ferramentas da Web. O google Docs funciona 

totalmente on line, sendo o docs um pacote de aplicativos que oferece a edição de 

documentos, planilhas, apresentações e formulários, este último usado neste 

estudo. Sendo integrada a um outro recurso da Web 20, o Google Drive é um 

serviço de armazenamento e sincronização de arquivos (SANTOS; COELHO; 

SANTOS, 2014). 

 Fundamenta-se a utilização da ferramenta da Web 2 nas orientações de Gil 

(2002), que afirma que o investigador deve construir seu percurso metodológico 

considerando também a racionalização dos recursos humanos, materiais ou 

financeiros. Ou seja, é necessário atentar para os gastos com estes recursos, sem 

contudo, ferir os princípios do rigor científico, considerando a amplitude territorial da 

localização dos participantes da amostra da pesquisa. Sem a utilização da 

ferramenta disponibilizada pela internet, seria esta pesquisa inviável em termos de 

tempo, recursos financeiros e garantia de retorno do convidado (GIL, 2002). 

 Desta forma, optou-se pela utilização dos recursos gratuitos disponibilizados 

na Web 2.0. Estas ferramentas têm contribuído significativamente na prática da 

pesquisa acadêmica, destacando-se o Google Docs que já apresenta grande 

potencial de contribuir para a educação e pesquisa, podendo esta ferramenta ser 

definida “como um conjunto de serviços on line capazes processar, textos, planilhas, 

apresentação, desenhos e formulários de forma colaborativa e gratuita” (SILVA; 

LÓS; LÓS, 2012). Os procedimentos para utilização desta ferramenta, no sentido de 

garantir qualidade e idoneidade no processo, são descritos a seguir. 

 As perguntas do formulário foram inseridas diretamente no Google Docs©, 

na ferramenta “formulários” e ficaram disponíveis on line para o pesquisador e 

colaboradores, estando salvo em um servidor virtual Google; antes das perguntas 

referentes à pesquisa foi possível incluir o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (ver Apêndice B), em que cada participante apenas poderia seguir até 
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as perguntas após ter selecionado “aceite” no final do TCLE, cumprindo com as 

exigências da ética em pesquisa. 

 Automaticamente, ao finalizar a construção do formulário, foi gerado um link 

pela própria ferramenta que foi enviada aos participantes da amostra através de e-

mail e WhatsApp©. No momento em que a etapa de envio/disponibilização do link, 

que levou o usuário a responder ao formulário/questionário, foi concluída, a 

pesquisadora aguardou o início do envio de informações requisitadas no formulário; 

ocorreu uma taxa de retorno de 75% da amostra total do estudo, tendo o público-

alvo sido impactado uma vez por e-mail e duas vezes pelo recurso grupos do 

WhatsApp©. 

 Os dados inseridos pelos participantes poderam ser acessados em tempo 

real pela pesquisadora na plataforma que trazia as respostas individualmente ou 

agrupadas na própria plataforma, e vinculadas a uma planilha semelhante à do 

software Microsoft Office Excel, sendo diferentes com relação à quantidade de 

recursos oferecidos. Foi realizada a exposição da planilha (.xls) para melhor ser 

analisada em uma ferramenta mais completa como Microsoft Office Excel. Nesta 

etapa foi ainda possível a inclusão do orientador deste estudo para que o mesmo 

pudesse acompanhar o andamento da pesquisa. 

 O procedimento foi único pelo público-alvo: somente acessar o link do 

formulário e inserir os dados, assim, acreditamos que estes dados são mais 

confiáveis/precisos. Os dados não foram armazenados em dispositivos físicos, mas 

em servidores virtuais do Google, não havendo movimentação de dados por contato 

humano, garantindo a sua fidedignidade e ausência de possíveis erros de 

interpretação e registro.  

 Silva, Lós e Lós (2012) apontam as vantagens do uso da ferramenta da Web 

20, o Google Docs em pesquisas acadêmicas, com economia coletiva dos recursos 

financeiros, menor desgaste humano nos processos e menor uso de tempo no 

planejamento e controle e proteção dos dados. 

 

c) Pré-teste 

 

 A pesquisadora realizou uma validação semântica do formulário antes de 

sua aplicação, através de pré-teste, visando verificar se o enunciado e os itens do 

instrumento são compreendidos pelos respondentes. A amostra do pré-teste foi de 
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coordenadores de curso e de estágio, ligados a cursos privados na região de origem 

da pesquisadora e com características semelhantes aos participantes. Os pré-testes 

estimaram um tempo médio de 10 a 15 minutos para responder ao formulário. 

 

2.3.5 Procedimentos de análise  

 

 A primeira etapa do plano de análise envolveu uma análise estatística 

descritiva simples dos dados colhidos da identificação do perfil dos participantes 

referentes aos envolvidos na articulação das atividades na rede ensino e serviço, 

através dos dados quantificáveis coletados pelo formulário eletrônico Google drive©, 

estando estas informações na primeira parte do formulário. Os objetivos desta 

análise foram de identificar a frequência das variáveis que poderiam influenciar na 

coerência das respostas pelos participantes bem como do seu olhar sobre a questão 

da relação ensino e serviço no seu cotidiano de trabalho, servindo como base para 

análise qualitativa. 

 Após a análise quantitativa a autora realizou a análise qualitativa dos dados 

coletados na segunda parte do formulário, construído com perguntas abertas que 

estimulavam que os participantes a descreverem aspectos importantes ligados ao 

seu modo de ver a relação ensino e serviço em saúde. Para análise destes dados 

foram seguidas as fases da Análise de Conteúdo proposta por Bardin. Optou-se pela 

análise temática das respostas coletadas através do formulário. A partir dos dados 

levantados, foi possível uma análise síntese de ambos, e posterior análise do 

conjunto total de dados para contemplar e atender o objetivo geral deste estudo. 

 Em suma, este estudo lançou mão de um método quantitativo para 

apreender e analisar as características gerais do grupo estudado e suas opiniões 

sobre o tema estudado, a partir de uma amostra que representa 75% da população 

proposta para o estudo. No mesmo instrumento coletaram-se dados qualitativos 

para investigar nuances das opiniões e as percepções dos atores, impossíveis de 

serem detectadas por métodos quantitativos. A combinação do uso dos dois 

métodos justifica-se pelo fato de a pesquisa tratar de um tema que envolve relações 

interinstitucionais complexas, considerando todo o universo de questões 

administrativas, pedagógicas e das relações humanas em que estão envolvidos 

atores da rede de ensino e serviço de vários lugares do país. Tais relações precisam 

ser analisadas com base em percepções dos atores, dificilmente quantificáveis. E 
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ainda, exigindo uma compreensão do discurso com base no reconhecimento dos 

fatores que podem interferir sobre sua percepção e vivências como envolvido na 

rede de ensino e serviço. 

 A análise qualitativa dos dados, predominantemente, obedecerá as 

seguintes etapas: pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados 

obtidos e sua interpretação.  

 Na fase de pré-análise foi selecionado o corpus a ser analisado procedendo-

se às leituras flutuantes de todo material, através da qual será possível apreender 

ideias e significados mais gerais (CAMPOS, 2004). A fase de exploração de material 

acontece pela seleção das unidades temáticas, que se constituirá de sentenças, 

frases ou parágrafos. Estas unidades de análise serão norteadas pelos objetivos do 

estudo, pelas teorias acerca das políticas de gestão existentes e pelas teorias 

intuitivas do pesquisador (BARDIN, 2004). 

 O tratamento dos dados aconteceu através de dois processos: 

categorização e subcategorização, com base em categorias apriorísticas, criadas a 

partir de experiência prévia com o material, quando da elaboração de hipóteses na 

primeira fase da análise. Esta é a fase de operações de codificação, classificação e 

agregação, que deverão atender objetivos propostos; a codificação se dará pela 

identificação das unidades de análise através de siglas que indicam a que categoria 

aquela unidade de análise pertence.  

 O tratamento dos dados acontecerá de forma a pôr em relevo as 

informações fornecidas pela análise, sobre os quais será realizada a validação e 

interpretação utilizando-se da inferência que, segundo Turato (2003), permite 

apreender os significados ocultos dos dados encontrados. 

 

2.3.6 ASpectos Éticos da Pesquisa 

  

 Como parte inicial ao preenchimento do formulário foi disponibilizado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ver Apêndice B e C), no qual os 

participantes declaram se aceitam participar do estudo. Sendo a seleção da opção 

“aceito” uma condição para acessar o formulário. O termo consta de um breve 

resumo do estudo, os objetivos, e assegura o atendimento aos princípios éticos que 

emanam da Resolução de nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho 
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Nacional de Saúde, que define as Diretrizes e Normas Regulamentadoras das 

pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012). 

 O projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina 

Estácio de Juazeiro (Estácio FMJ) para a análise da obediência aos princípios da 

bioética que são: Beneficência, Não-maleficência, Justiça e Autonomia, tendo 

parecer favorável. 
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3 RESULTADO E ANÁLISE 

 

3.1 Análise Quantitativa 

 

3.1.1 Perfil das respondentes 

 

 Como 23 respondentes dos 24 participantes eram mulheres, optou-se na 

redação desta análise pela inflexão de gênero feminino, o que corresponde à 

realidade da profissão, na qual prevalecem mulheres. Conforme estudo de 2015 

sobre o Perfil da Enfermagem no Brasil, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ), por demanda do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), há uma 

tendência à masculinização da profissão. Comparativamente aos resultados de 

estudo de 2010, houve um crescimento de 2% da presença masculina na profissão, 

mas evidencia-se que o sexo feminino ainda representa 84,6% da população com 

formação em graduação em enfermagem. 

 

a) Total de respostas 

 

 No momento da coleta de dados havia 32 cursos de enfermagem da Estácio, 

houve uma adesão de 72,7%, (24) do universo deste estudo. Alguns participantes 

não quiseram identificar-se através de suas iniciais, embora isso não tenha trazido 

prejuízo para a análise, uma vez que esta informação visava apenas o controle da 

coleta de dados. A tabela 1, a seguir, mostra o número de cursos e respostas 

obtidas por região geográfica. 

 Como se pode ver, foram obtidas respostas de três das cinco regiões 

geográficas, obtendo-se 100% de respostas da região Norte, 90,9% da região 

Nordeste – como a pesquisadora é uma das coordenadoras de curso da região, não 

houve aplicação do roteiro, e 66,7% da região Sudeste, não tendo sido obtidas 

respostas dos três coordenadores da região Sul e Centro-Oeste. A distribuição por 

região sobre o total foi de 16,7% para a região Norte e 41,5% para cada uma das 

regiões Nordeste e Sudeste. 
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Tabela 1 - Cursos de enfermagem existentes no 
momento da pesquisa, respostas obtidas (N e %) por 
região geográfica 

N.
% por 

Região

% s/ 

Total

Norte 4 4 100,0   16,7     

Nordeste 11 10 90,9     41,7     

Sudeste 15 10 66,7     41,7     

Sul 1 0 -      -       

Centro-Oeste 2 0 -      -       

TOTAL 32 24 75,0     100,0   

Região/UF Cursos

Respostas

 
Fonte: Elaboração própria com base na apuração dos resultados 

da aplicação do roteiro elaborado com base no formulário do 
Google Drive©. 

 

b) Tempo de exercício da coordenação 

 

 A tabela 2, a seguir, apresenta a distribuição das respondentes por tempo de 

exercício da coordenação dos cursos. 

 

Tabela 2 - Distribuição dos coordenadores 
respondentes por tempo de atuação na função 

Tempo na 

coordenação 

(anos)

N %

até 1 5 20,8         

de 1 até 2 6 25,0         

de 2  até 5 9 37,5         

Mais de 5 4 16,7         

Total 24 100,0      
 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração dos 
resultados da aplicação do roteiro elaborado com base no 
formulário do Google Drive©. 

 

 A maior parte das coordenadoras que responderam ao formulário tem entre 

2 a 5 anos de atuação na coordenação do curso, representando 37,5% do total, seja 

como coordenadora geral ou de práticas/estágio.  
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c) Tempo de formação na profissão 

 

 A tabela 3, a seguir, apresenta a distribuição das respondentes por faixas de 

tempo de formação. 

 

Tabela 3 - Tempo de formação na profissão das 
respondentes 

Anos de formação N %

Menos de 10 1 4,2           

De 10 a menos de 15 13 54,2         

De 15 a menos de 20 5 20,8         

Mais de 20 5 20,8         

Total 24 100
 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração dos resultados 
da aplicação do roteiro elaborado com base no formulário do 
Google Drive©. 

 

 Apenas uma respondente tinha menos de 10 anos de formação, tendo se 

formado em 2008. O maior grupo era o de coordenadoras com mais de 10 até 15 

anos de formação, com 13 respondentes (54,2%), em cada um dos demais grupos – 

de 15 até 20 e mais de 20 anos de formação – houve 5 respondentes (20,8%). 

 

d) Área de concentração de pós-graduação 

 

 A tabela 4, a seguir, apresenta a distribuição das coordenadoras por área da 

concentração de pós-graduação. 
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Gráfico 1 - Distribuição das respondentes por área da concentração de pós-
graduação 

 
Fonte: Elaboração própria com base na apuração dos resultados da aplicação do roteiro 
elaborado com base no formulário do Google Drive©. 

 

 Como se pode ver, trata-se de um grupo bastante heterogêneo no que se 

refere a área de concentração na pós-graduação. A área de concentração com 

maior número de coordenadoras é a de terapia intensiva (cinco respostas), as áreas 

de concentração de Educação, Saúde da Mulher e Saúde Coletiva obtiveram três 

respostas e as de Saúde Mental e Saúde da Criança, duas respostas, todas as 

demais apenas uma. 

 

3.1.2 Panorama geral da relação ensino serviço 

 

a) Reuniões de integração entre ensino e serviço 

 

 A Tabela 4, a seguir, apresenta a distribuição dos representantes dos 

serviços de saúde e do ensino nas reuniões de planejamento das práticas/estágio, 

segundo as respostas obtidas (21). 
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Tabela 4 - Distribuição dos representantes dos serviços de saúde e do ensino 
nas reuniões de planejamento das práticas/estágio 

Representantes dos Serviços N % s/ 

subtotal

% s/ 

total de 

resp.

Coordenador da Atenção Básica 1 12,5       4,8         

Gerente do Serviço 1 12,5       4,8         

Enfermeiro do Seviço 3 37,5       14,3       

Responsável pela  educação Permanente 3 37,5       14,3       

Subtotal 8 100,0     38,1       

Representantes do Ensino 

N % s/ 

subtotal

% s/ 

total de 

resp.

Coordenador Geral 6 22,2       28,6       

Coordenador de Estágio 11 40,7       52,4       

Docentes 9 33,3       42,9       

Discentes 1 3,7         4,8         

Subtotal 27 100,0     128,6     

Total de respostas 21 - 100,0     
Fonte: Elaboração própria com base na apuração dos resultados da aplicação 
do roteiro elaborado com base no formulário do Google Drive©. 

 

 Quanto à participação nas reuniões de planejamento das práticas/estágio, 

observa-se que se sobressai a presença de representantes da IES ligadas à 

operacionalização das aulas práticas e estágios na organização didático-

pedagógica, a saber: os coordenadores de estágio (52,4%), em primeiro lugar; 

docentes (42,9%), em segundo lugar; coordenadores gerais (28,6%), em terceiro; e 

em último lugar, com apenas 4,8% das respostas, os representantes dos discentes.  

 Sobre a participação de representantes dos serviços de saúde, observa-se 

que apenas estão presentes em número menor do que os das IES – 8 contra 27. 

Foram citados como representantes dos serviços de saúde: os enfermeiros e os 

responsáveis pela educação permanente, ambos correspondendo a 14,3% do total 

de resposta, seguidos pelos coordenadores de atenção básica e gerentes dos 

serviços, ambos com participação 4,8%.  

 

b) Serviços de saúde que servem como campo de prática/estágio 
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 A tabela 5, a seguir, apresenta os serviços de saúde utilizados como campo 

de prática/estágio em Atenção Primária à Saúde (APS), de acordo com as 24 

respostas recebidas para a pergunta. 

 

Tabela 5 - Distribuição dos serviços que são campo de 
prática 

Tipos de serviços de 

saúde

N %

UBS/ USF 18 75,0         

Policlínicas 2 8,3           

CAPS 2 8,3           

Outros 2 8,3           

Escolas 1 4,2           

ONGs 1 4,2           

NASF 1 4,2           

Total 24 100,0       
Fonte: Elaboração própria com base na apuração dos resultados da 
aplicação do roteiro elaborado com base no formulário do Google 
Drive©. 

 

 Como se pode ver, as Unidades Básicas de Saúde ou de Saúde da Família 

(UBS/ USF) prevalecem largamente, sendo utilizadas em 75% dos campi, além 

desta, as Policlínicas, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e outros tipos de 

serviço estavam presentes, cada um em dois campi (8,3% do total). As demais, 

escola, ONG e Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) eram utilizadas em 

apenas um campus, cada. Entre as respostas, 25% delas responderam ter convênio 

com as redes de saúde municipais e estaduais, que podemos inferir tem os serviços 

de atenção primária inclusos. Tendo em vista que, segundo a Brasil (2012), todos os 

municípios do país devem ter o serviço de atenção básica. 

 

c) Reuniões de planejamento 

 

 A tabela 6, a seguir, apresenta a periodicidade das reuniões de 

planejamento da integração entre ensino e serviços de saúde, segundo as 21 

respostas recebidas para a pergunta. 
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Tabela 6 - Periodicidade das Reuniões de 
Planejamento das práticas/estágios 

Periodicidade N %

Semestral 12 57,1         

Trimestral 1 4,8           

Mensal 5 23,8         

Incerta 2 9,5           

Nenhuma 1 4,8           

Total 21 100,0      
 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração dos resultados 
da aplicação do roteiro elaborado com base no formulário do 
Google Drive©. 

 

 Como se pode ver, mais da metade (57,2%) das respostas indica uma 

periodicidade semestral, seguida pelas reuniões mensais (23,8%), em apenas um 

campus as reuniões são trimestrais, não havendo reuniões em outro campus e em 

outro não haveria periodicidade definida. O Gráfico 2, a seguir, apresenta o 

resultado da apuração das reuniões sobre os resultados das reuniões de 

planejamento para as 24 respostas obtidas. 

 

Gráfico 2 - Opiniões sobre os resultados das reuniões de 
planejamento 

 
Fonte: Elaboração própria com base na apuração dos resultados da aplicação do 
roteiro elaborado com base no formulário do Google Drive©. 
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 A grande maioria dos entrevistados considera bons os resultados das 

reuniões (75%). 

 

3.2 Análise Qualitativa 

 

 A leitura flutuante das respostas às perguntas abertas do roteiro de 

entrevistas via web, com base no aplicativo Google Docs© – explicado no item 3.3.5 

– resultou na identificação das categorias e subcategorias de análise resumidas no 

Quadro 1, a seguir. 

 
         Quadro 1- Categorias e subcategorias de análise 

 

 

 Como o trabalho visa identificar e oferecer subsídios para a melhoria da 

integração entre ensino e serviço, procura-se fazer uma associação entre a ordem 

das subcategorias disposta no Quadro 1, com o ciclo PDCA, mencionado no item 

1.4.2 Assim, as duas primeiras subcategorias podem ser associadas à etapa de 

planejamento (Plan, P), as subcategorias 3 e 4 podem ser associadas à etapa de 

implantação/execução (Do, D), a subcategoria 5 à etapa de verificação dos 

resultados do funcionamento do processo (Chek, C); enquanto a subcategoria 6 

pode ser associada à etapa de avaliação e correção dos defeitos (Act; A). Isso 

também corresponde ao que Veerapen e Mcaleer (2010) sugerem para a 

Categorias Subcategorias Siglas Descrição

1. Encontros de 

pactuação
EPT

Evidencia a forma de organização da rede 

para discussão da relação ensino e serviço 

2. Planejamento 

didático e pedagógico 

comum

PDP
Contempla as ações de planejamento das 

atividades a serem realizadas pelos alunos 

3. Acolhimentos dos 

alunos nos serviços
AAS

Expressa as condições humanas para a 

recepção dos alunos no serviço

4. Atividades dos alunos 

no campo
AAC

Apresenta as atividades realizadas pelos 

alunos no campo de prática

5.Desafios encontrados 

no campo de prática
DCP

Contempla as dificuldades encontradas no 

campo para a realização das práticas

6. Proposta de melhoria PRM
Expõe as sugestões dos coordenadores para 

fortalecimento da rede de ensino e serviço

I. Espaço de 

Integração

II. Rede como 

campo de 

prática
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manutenção de um ambiente positivo de aprendizagem nos campos de prática, para 

que possa haver uma avaliação e uma cooperação contínua no sentido de se 

adotar, em conjunto, ações corretivas para melhorar a qualidade do aprendizado. 

 

3.2.1 Espaço de integração 

 

 As primeiras perguntas abertas do roteiro de entrevistas diziam respeito à 

existência, frequência e características dos encontros de integração entre as 

representantes dos serviços e do ensino. Tais perguntas pretendiam evidenciar a 

organização das discussões quanto ao planejamento da relação ensino e serviço. 

 

a) Encontros de Pactuação (EPT) 

 

 Como se tratam de reuniões de planejamento e avaliação, surgem muitas 

vezes nas falas menção à fase final do ciclo PDCA (ações de aperfeiçoamento), 

como é o caso da fala, a seguir, de uma das coordenadoras entrevistadas. 

 
Semestralmente fazemos a adequação do curso com as unidades e 
redefinimos objetivos no convênio [grifos meus]. Coordenação de estágio 
e professores de estágio juntamente com as enfermeiras das unidades e 
outros envolvidos nos estágios de outras instituições de ensino (técnico e 
superior) da cidade (04G1SMSU). 

 

 Nesta fala, a coordenadora de curso chama a atenção para que as reuniões 

semestrais de planejamento entre as duas equipes também servem para o 

aperfeiçoamento do processo, o que dialoga com as ações corretivas propostas por 

Veerapen e Mcaleer (2010). 

 As falas a seguir apresentam de forma bastante detalhada o processo de 

integração num município onde há um conjunto amplo e frequente de reuniões, 

assim como uma organização bastante avançada do mesmo. 

 

[...] após o convênio firmado, agendamos uma série de reuniões para 
traçarmos um plano de ação que atenda a academia e os interesses da 
rede básica de saúde do município [grifos meus]. Na primeira reunião o 
secretário de saúde do município vai, mas da segunda em diante vai a 
coordenação do curso, a de práticas e estágios, o professor supervisor dos 
estágios, o que vai acompanhar as práticas de saúde coletiva, o 
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coordenador de extensão que vai para fechar quais eventos vamos realizar 
a cada semestre [...] (10 G8MCNO). 
Geralmente três reuniões no início do semestre e uma de avaliação. 
[Também há] uma reunião por mês com os professores, os enfermeiros 
os professores e a gerente da atenção básica. Na Prefeitura [...] uma vez 
por semestre nos reunirmos com a gerente da educação permanente 
para agendar quando será realizada os cursos de qualificação que 
fazemos em contrapartida a utilização do campo. Agora o professor 
que supervisiona os estágios, ele passa uma vez por semana no 
campo, para supervisionar, planejar e avaliar as atividades desenvolvidas 
pelos alunos. Os docentes das disciplinas que vão ministrar o curso 
para os enfermeiros [grifos meus], se reúnem com a coordenação de 
educação permanente da prefeitura para resolver questões de logística. As 
questões científicas e pedagógicas, resolvem com a gerência de cada 
distrito sanitário onde temos aluno (10 G8MCNO). 

 
Existe um setor dentro da secretaria, para onde são direcionadas as 
demandas das instituições de ensino a respeito de estágios, aulas 
práticas e pesquisas acadêmicas [grifos meus]. Mas ainda não houve 
momento de discussão destes estágios (10 G8MCNO). 

  

 Nessas falas, que são de uma mesma coordenadora, fica claro que há uma 

grande preocupação tanto da IES quanto da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 

no sentido de organizar da melhor forma a integração para que os dois lados 

possam se beneficiar da mesma. Dessa forma, há diversos tipos de reuniões com 

objetivos e frequências diferentes voltadas para resolver distintos aspectos da 

integração, tais como: plano de ação, definição e agendamento da qualificação do 

pessoal dos serviços, contrapartida da IES para a utilização dos serviços e até 

espaço para a apresentação das demandas da IES. Este é um importante exemplo 

de boas práticas de integração. 

 

b) Planejamento Didático e Pedagógico Comum (PDP) 

 

 O planejamento didático-pedagógico é o primeiro passo para qualquer 

atividade docente. Caracteriza-se pela tomada de decisão acerca dos objetivos a 

serem alcançados pelos estudantes, com conteúdo programático adequado para o 

alcance dos objetivos, com utilização de estratégias e recursos que devem ser 

adotados para facilitar a aprendizagem (GIL, 2012). Deve prever da forma mais 

integral possível as atividades a serem realizadas de acordo com o período do curso 

e a maturidade acadêmica dos estudantes, mesmo que venha a sofrer mudanças 

durante o período letivo por conta de fatores internos ou externos. O ato de planejar 

as atividades dos estudantes encontra estreita relação com a fase Plan (P) – 
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Planejamento de melhorias do ciclo PDCA (FALCONI, 2009, MENDES; 2011; 

SALVAYA, 2002), uma vez que destina-se a pensar a melhor forma de inserção dos 

estudantes nas atividades nos campos de prática. 

 O planejamento das práticas dos estudantes nos serviços aparece em 

muitas falas relativas à integração entre ensino e serviço. Observa-se através dos 

relatos que existem discussões sobre as atividades a serem realizadas pelos alunos, 

levando em consideração as necessidades do serviço de saúde. Tal iniciativa atende 

ao proposto pelo Brasil (2015), no sentido de que as IES devem contribuir na gestão 

dos serviços de saúde para a melhoria dos indicadores de saúde e da atenção 

prestada. 

 
As unidades apontam suas necessidades, ou os estudantes levantam, e, 
como prática de ensino [grifos meus], docentes e discentes propõem as 
ações (15G2AIN). 

 
O preceptor ou professor da disciplina acorda com a equipe as atividades a 
serem realizadas com base nas necessidades da unidade, que podem 
surgir no decorrer do período em que os alunos estão ali, ou definidas em 
"diagnóstico situacional prévio" [grifos meus] no momento de solicitação 
do campo para a prática (22P1SMNO). 

 
Os alunos participam da reunião de integração [grifos meus] antes de 
iniciar as atividades, posteriormente os mesmos começam a realizar os 
atendimentos à população mediante o planejamento realizado, sob a 
supervisão de enfermeiro da unidade (17G2SCRNO). 

 

 Os relatos acima evidenciam uma necessária preocupação com as 

necessidades do serviço, é pertinente lembrar, porém, que devem ser considerados 

os objetivos de aprendizagem e as competências a serem adquiridas pelos 

estudantes através das práticas/estágios da atenção primária em saúde, de acordo 

com a maturidade acadêmica naquele momento de inserção no serviço. Ressalta-se 

que quando existe um “planejamento dialógico” são favorecidas as possibilidades de 

aprendizagem prática e conceitual, uma vez que engloba “as competências 

adquiridas no decorrer do processo de ensino aprendizagem” (TAVARES; 

RODRIGUES, 2012, p. 1078), oportunizando desta forma que seja materializado o 

conhecimento teórico adquirido pelo aluno até o momento. Os discursos abaixo 

evidenciam a existência deste planejamento dialógico. 

 
[São discutidas] As condições de trabalhos das unidades e forma de 
organização dos serviços, principalmente o planejamento conjunto com 
discussão do que o serviço precisa e o que os alunos tem que 
aprender [grifos meus] (24G2DNO). 
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As atividades acadêmicas são planejadas [grifos meus] em conjunto com 
os gestores das unidades e seus enfermeiros e seus ACS porém 
(11G5MN). 

 
A coordenadora de estágio ou docente da disciplina realizam visita a 
unidade de saúde e acorda as datas e atividades a serem realizadas 
pelos alunos de acordo com a disciplina e maturidade acadêmica dos 
discentes [grifos meus] (22P1SMNO). 

 

 Reconhecer a atenção primária em saúde e a saúde da família como parte 

do espaço educacional contribui para formar, reformar e manter a atuação 

acadêmica e profissional em coerência com os sistemas formadores com os 

princípios e recursos tecnológicos e cognitivos deste serviço (MENDES, 2002). 

 

3.2.2 Rede como campo de prática 

 

 É no campo de prática que se aplica a implantação do processo de melhoria 

segundo o PDCA, as respostas associam-se à etapa de implantação/execução (Do, 

D), como apresentado no referencial teórico deste estudo. Ações contempladas 

pelas subcategorias 3 e 4 são apresentadas a seguir. 

 

a) Acolhimento dos alunos no serviço (AAS) 

 

 Ao se tratar do acolhimento dos estudantes no serviço é necessário 

reconhecer que os profissionais dos serviços de saúde têm participação pedagógica 

fundamental na supervisão dos alunos, uma vez que a experiência do trabalho é 

considerada como princípio educativo e contribui para a formação de pessoal na sua 

área de atuação e lhes permite o desenvolvimento de competências como docente.  

 Ciavatta (2009) reafirma as ideias defendidas por Karl Marx quanto ao 

caráter formativo do trabalho junto à educação, por mobilizar e desenvolver as 

potencialidades do ser humano. Além disso, as experiências advindas do trabalho 

na prática contribuem para formação através da vivência e reflexões. Dessa forma, 

observa-se que à medida que os profissionais dos serviços permitem a inclusão dos 

estudantes em suas atividades práticas, participando da supervisão das mesmas, 

contribuem de forma significativa no sentindo de aliar teoria e prática. Algumas falas 

evidenciam esta prática, veja-se: 
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Os alunos do estágio estão vinculados e trabalhando diretamente com o 
enfermeiro da ESF [grifos meus] e participam das atividades diárias de 
assistência à saúde da população como pré-natal, puericultura, consulta de 
ginecologia, grupos de idosos, puericultura, vacinação, programas de 
Hansen e Tb, visita domiciliares, etc. (10G8MCNO) 
 
O aluno participa de reuniões das ESF [grifos meus], participa de visitas 
domiciliares, promove palestras motivacionais para os ACS. (16G2SCNO) 
 

 As falas anteriores demonstram que há participação efetiva dos estudantes 

nas mais diversas atividades ligadas às equipes e unidades básicas de saúde, com 

organização no nível local. Porém, evidencia-se que os acordos de espaços 

disponibilizados para os estudantes também acontecem localmente, o que pode 

causar diferença de oportunidade de prática entre os diversos campos onde esta 

ocorre. Por esta razão, existe a necessidade de uma avaliação comparativa 

permanente entre o ambiente de aprendizagem nos locais de prática dos 

estudantes, assim como da interação entre as IES e os serviços de saúde 

(VEERAPEN; MCALEER, 2010), no sentindo de garantir que as oportunidades de 

aprendizado sejam homogêneas para todos os alunos, garantindo que o campo de 

prática disponibilize o espaço apropriado e comum a todos os campos. 

 
O professor da disciplina inclui os alunos na rotina das atividades da equipe 
de acordo com as necessidades e com o espaço oferecido pela equipe 
[grifos meus] (23P2SFSU). 

 

Esta fala nos leva a refletir sobre as conformações que estes espaços 

“oferecidos pela equipe” podem ter, em função das diferentes formas pelas quais as 

equipes acolhem os estudantes. O COAPES (2015) aponta soluções ao propor que 

sejam definidos critérios equânimes em relação a inserção das instituições de ensino 

nos cenários de prática nos quais serão desenvolvidas as atividades acadêmicas. 

Acreditamos que independente da pactuação através do COAPES, municípios e 

instituições de ensino podem garantir inserção homogênea da inserção do aluno no 

campo de prática. 

 

b) Atividade dos alunos no campo  

 

 As atividades dos estudantes nos campos de prática devem acontecer de 

forma a garantir o desenvolvimento global de competências necessárias à atuação 
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do enfermeiro generalista na atenção primária em saúde. Os espaços propostos por 

instituições de ensino e serviço devem garantir que o aluno possa ter contato com o 

máximo de oportunidade para o desenvolvimento de competências clínicas, de 

educação em saúde e gestão, o que demanda uma sistematização destas 

atividades. 

 Durante as práticas e estágios, ao passo que o acadêmico entra em contato 

direto com a realidade de saúde da população, ocorre seu desenvolvimento pessoal 

e profissional. Sendo fundamental o planejamento dialógico, que ao ser realizado de 

forma integrada ao serviço oferece maior aprendizagem prática e conceitual 

(TAVARES; RODRIGUES, 2012).  

 Quanto às atividades realizadas pelos estudantes, as mais citadas pelas 

coordenadoras são aquelas ligas à educação em saúde. Isto corrobora os resultados 

do estudo de Tavares e Rodrigues (2002), os quais apontam que as atividades dos 

estudantes em relação à prevenção e promoção da saúde costumam ser pautadas 

numa lógica tradicional, repleta de palestras em que os usuários têm papel 

meramente passivo. Tal lógica atende à verticalização das ações ainda propostas 

pelo Ministério da Saúde e dão pouca ênfase a ações direcionadas à individualidade 

e à singularidade dos usuários, que permitam que os mesmos participem de forma 

mais ativa. As falas seguintes dão ideia do tipo de prática utilizada nos cursos 

liderados pelas participantes desta pesquisa. 

 

Para a população trabalhamos com feiras de saúde, palestras educativas 
em ambulatórios e nas escolas do município, igrejas, ONG, vigilância 
sanitária e epidemiológica e colaboramos nos eventos que a prefeitura já 
tem em seu calendário (14G6MSU). 

 
Os alunos sempre fazem atividades de educação em saúde, em escolas e 
na própria unidade de saúde, com temas relacionados aos programas 
[grifos meus] (23P2SFSU). 
 
Os alunos realizam atividades de educação em saúde com a comunidade 
como sala de espera e algumas discussões com a equipe sobre temas 
específicos dos programas do ministério [grifos meus] (24G2DNO). 

 

 É importante reconhecer que os estudantes precisam desenvolver 

competências clínicas pertinentes à atenção primária, considerando, ainda, que a 

participação dos estudantes também contribui para ampliar e qualificar a atenção 

aos usuários pelos serviços. Como afirmam Matumoto e colaboradores (2011), 

vivenciar a clínica nos campos de prática contribui para um aprendizado mais sólido 
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da enfermagem na atenção primária em saúde. Devemos considerar que os 

enfermeiros atuam nas consultas de enfermagem, oferecendo através de meios e 

métodos específicos e singulares para a assistência aos diferentes ciclos de vida. 

Nas respostas às perguntas sobre atividades práticas de consulta de enfermagem 

houve destaque para a oportunidade que elas representam para que as estudantes 

possam desenvolver competências clínicas. 

 
Os alunos são levados a campo com os agentes de saúde, enfermeiros e 
médicos das unidades (sob supervisão do professor) para visitas, 
procedimentos domiciliares [grifos meus] e interação nas atividades 
propiciadas pelas unidades à população de abrangência da cada unidade 
(04G1SMSU). 

 
Os alunos do estágio estão vinculados e trabalhando diretamente com o 
enfermeiro da ESF e participam das atividades diárias de assistência à 
saúde da população como pré natal, puericultura, consulta de 
ginecologia, grupos de idosos, puericultura, vacinação, programas das 
áreas prioritárias [grifos meus] (10G8MCNO). 
 
Os alunos participam da territorialização, educação permanente, 
grupos de gestante, educação em saúde e consultas de enfermagem 
[grifos meus] (05G5SCNO). 

 

 As coordenadoras destacam elementos como a territoriarização, educação 

permanente, formação de grupos e visitas domiciliares. Essas atividades, sendo 

bem planejadas e direcionadas, contribuem para a aproximação dos estudantes da 

integralidade da atenção com ênfase aos modos de viver numa visão mais integral 

do indivíduo e família. Permitindo o reconhecimento dos determinantes de saúde 

como base a construção do conhecimento, na atenção integral e coletiva, reunindo 

ações de promoção e prevenção com a prática coletiva. Valorizar a integralidade nas 

ações contribui com o contato às novas formas de cuidar e incentivar as mudanças 

na forma de atuar como profissional de enfermagem (RAMOS et al, 2013). 

 

c) Desafios encontrados no campo de prática (DCP) 

 

 Esta subcategoria 5 apresenta forte aproximação com a etapa de verificação 

dos resultados do funcionamento do processo (Chek, C) do PDCA, uma vez que 

trata da identificação dos problemas encontrados na integração ensino e serviço. As 

respostas das coordenadoras quando tratam dos desafios encontrados na 

integração ensino e serviço, reforçam os achados do estudo de Esperidião e Munari 
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(2004), em que os estudantes falam da desarticulação que existe entre a teoria e a 

prática. As falas que se seguem são exemplos. 

 

Desafios? São diários e muitos, inclusive a aplicabilidade da teoria 
com a prática, realidade vivenciada e experimentada por nossos 
alunos [grifos meus] (16G2SCNO). 

 
Integrar os conteúdos teóricos com as atividades práticas, [grifos meus] 
trazendo para a realidade da população (17G2SCrNO). 

 

 Os relatos acima evidenciam a dicotomia entre teoria e prática. Werneck et 

al. (2010) afirmam que na integração ensino e serviço os objetivos devem ser 

comuns, de forma a contribuir para a constituição de espaços de aprendizagem que 

possibilitem ganhos reais para ambas as partes, devendo ser considerados seus 

limites e potencialidades, organizando-se com vistas à adequação do que deve ser 

mudado, mas sem perder suas identidades. Em relação aos desafios que existem 

nesse sentido, destacamos as seguintes falas: 

 

Os desafios partem da dificuldade de acesso às unidades da ESF, já que 
não podemos levar um número maior de alunos. Temos alguns serviços que 
não estão bem estruturados, mas procuramos mostrar os protocolos e 
desenvolver atividades dentro do preconizado (06CGP15GSU). 
 
Deficiência de recursos humanos e materiais nos serviços e as politicas de 
gerenciamento, não sensíveis a formação [grifos meus] (19G5SCNO). 
 
As condições de trabalhos das unidades e forma de organização dos 
serviços, mas principalmente o planejamento conjunto com discussão do 
que o serviço precisa e o que os alunos tem que aprender [grifos meus] 
(24G2DNO) 

 

 As falas acima demonstram que na percepção das coordenadoras estão 

entre os desafios a serem superados a organização estrutural e dos processos de 

trabalhos das unidades de saúde que recebem os alunos. Veerapen e Mcaleer 

(2010) sugerem, ainda, que há necessidade de uma avaliação comparativa 

permanente dos diversos ambientes de prática e maior interação entre os dirigentes 

da IES e dos serviços de saúde, uma vez que estudo realizado por esses autores 

demonstrou que onde há a participação dos gestores da IES na gestão dos serviços, 

destaca-se uma percepção mais positiva, pelos estudantes, dos ambientes de 

prática, havendo grandes avanços de aprendizado em relação aos locais em que 

esta interação não acontecia. 
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 A coordenadora com fala destacada a seguir reforçou a necessidade de 

integração, com ênfase no seu desejo de atrair como atividade articulada com as 

práticas, os projetos de extensão. 

 
A academia tem um grande potencial de troca, o saber, a garra com que os 
alunos assumem os estágios, a dedicação dos professores e os cursos 
afins, mas ainda é difícil trabalharmos numa integração para com as 
atividades e projetos de extensão entre os cursos. Se tivéssemos a cultura 
de trabalharmos integrados, o impacto na sociedade e nos serviços 
seriam muito maiores [...] [grifos meus] (10G8MCNO). 
 

 A coordenadora acima demonstra clara preocupação em fortalecer a 

participação das instituições de ensino junto aos serviços de saúde, como forma de 

contribuir para a interdisciplinaridade e responsabilidade social através da extensão 

universitária. Negri Farias e Viana (2000) afirma que que a prática interdisciplinar 

propõe mudanças nos processos de trabalho das equipes, e são importantes na 

formação e na capacitação. E ainda, promover ações integrada de ensino, extensão 

e pesquisa, na perspectiva interprofissional estão entre as competências das 

instituições de ensino na rede de saúde (BRASIL, 2015). 

 

d) Proposta de melhoria (PRM) 

 

 Esta subcategoria pode ser associada à etapa de avaliação e correção dos 

defeitos (Act; A). Nela, estão apresentadas as falas que propõem ações para a 

melhoria da integração ensino e serviço. Atendendo ao ciclo de processo do PDCA, 

a partir dela, alimenta-se a fase seguinte (Plan P) de planejamento. A integração 

entre as instituições foi discutida na análise da subcategoria anterior por conter 

grande potencial de mudar concepções e conduzir a mudanças nas práticas e 

melhoras para novos processos de ensinar e aprender (WERNECK et al., 2010).  

 As percepções apresentadas anteriormente têm ligação com a subcategoria 

agora analisada. É fundamental, desta forma, reconhecer as mensagens das falas 

destacadas a seguir, que estão centradas nas mudanças das práticas. 

 

Acredito que uma integração mais estreita do docente e responsável 
pela unidade de saúde [grifos meus] durante o planejamento 
(06CGP15GSU). 
 
Gestor de curso e de estágio realizar visitas nas unidades para obter 
feedback do campo, do aluno [grifos meus] quanto a aprendizagem 
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naquele local, e convidar o gestor da unidade (IES) para reunião e 
participação de atividades dentro da IES. Preceptores e funcionários 
da UBS conhecer o que tange os planos de ensino [grifos meus] da 
disciplina em questão (18G2ESU). 
 
Os profissionais deveriam conhecer a IES [grifos meus]. O professor 
deveria ativar os projetos de extensão na unidade, e  
fazer devolução dos diagnósticos para os discentes (19G5SCNO). 

 

 Nas falas acima estão propostas, a aproximação entre as instituições de 

ensino para além do serviço de saúde devem ter maior participação e integração dos 

gestores de ensino e serviço, para conhecimento das atividades realizadas pelas 

instituições com as quais se relacionam. Desta forma, contribui para maior 

conhecimento quanto à realidade encontrada pelos alunos e professores nos 

serviços, e também no sentindo inverso, numa ação recíproca a apresentação das 

potencialidades das instituições de ensino aos gestores e profissionais dos serviços 

de saúde. A contribuição das instituições de ensino com gestão dos serviços de 

saúde com definição de metas e ações são diretrizes do Ministério da saúde e 

educação (BRASIL, 2015), para o fortalecimento da integração ensino e serviço e 

comunidade. 

 A fala a seguir sugere que a presença da IES no serviço pode contribuir para 

capacitações dos profissionais no serviço, como uma troca de saberes advindas das 

demandas e necessidades do mundo do trabalho. O Ministério da Saúde reconhece 

a necessidade de incentivar ações intersetoriais para o desenvolvimento dos 

trabalhadores de saúde ampliando a capacidade pedagógica de toda rede (BRASIL, 

2007). 

Acredito que fortalecer as ações de educação continuada (SIC) da 
equipe do serviço de saúde [grifos meus] seria uma boa estratégia de 
aproximação. Também traria mais credibilidade para os acadêmicos, pois 
estariam demonstrando que dominam os conteúdos sobre a atuação da 
enfermagem no âmbito da saúde pública como estratégia de contrapartida 
(20G2MANO). 

 

 Através da análise desta fala, percebemos ser necessário esclarecer que a 

participação dos estudantes em atividades de educação exige a presença 

docente/preceptor responsável por esta atividade, e que os profissionais devem 

compreender que os estudantes estão em processo de formação. Entendemos o 

foco da integração proposta acima, desde de que compreendido o papel de aprendiz 

do aluno no serviço aproxime-se do proposto pelo COAPES, que é impulsionar a 

articulação ensino-serviço-comunidade, na mútua busca da melhoria da assistência, 
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da gestão e da formação em saúde, fortalecendo assim ambas políticas públicas, 

com vistas à satisfação do usuário (BRASIL, 2015). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral dessa dissertação foi o de analisar as experiências de 

integração entre as práticas desenvolvidas pelos alunos de enfermagem nos 

serviços de atenção básica ou primária, no que diz respeito aos objetivos 

pedagógicos e de atenção à saúde da população, podendo-se dizer que o mesmo 

foi cumprido. A pesquisa conseguiu representatividade, tendo participado 24 (72,7%) 

coordenadoras gerais e de prática, de uma amostra inicial planejada de 32 

coordenadores dos cursos de enfermagem existentes no momento da pesquisa, 

distribuídos em todas as regiões do país. Participaram representantes das três 

maiores regiões onde existe campus da instituição pesquisada, que são Norte, 

Nordeste e Sudeste. 

A utilização do formulário eletrônico através do Google drive© se mostrou 

eficiente como ferramenta para atingir o público alvo garantindo acesso prático e 

rápido ao link do formulário, através de e-mail e WhatsApp©, contribuindo para a 

adesão a pesquisa, consideramos que deve ser valorizado este formato de 

instrumento oferecido por meio eletrônico, principalmente para pesquisas em que 

existe grande distância geográfica entre a pesquisadora e os participantes. 

A análise quantitativa permitiu caracterizar o perfil das respondentes 

responsáveis pelas relações entre as redes de ensino superior e serviço dos cursos 

de enfermagem da Estácio Participações, presente em grande parte dos estados 

brasileiros. 

Entre 24 respondentes, 23 eram mulheres corroborando com estudos feitos 

que demonstram que o sexo feminino corresponde a 84,6% dos profissionais 

formados em enfermagem (FIOCRUZ, 2017). Desta forma optamos pela inflexão de 

gênero feminino durante a análise. A maior parte das coordenadoras tem mais de 10 

anos de formação e ocupam a função de coordenação entre 2 a 5 anos, tais 

características permitem que tenham ganhado experiência e desenvolvido maior 

percepção longitudinal da articulação ensino e serviço. Em relação as áreas de 

concentração da pós-graduação, embora haja um a distribuição bastante 

heterogenia entre as áreas, destacou-se a formação em terapia intensiva, seguidas 

das áreas de educação, saúde coletiva e saúde da mulher. Não encontramos entre 

as respondentes diferenças no modo de perceber a rede, considerando que 

tratamos aqui da atenção primária em saúde. 



    79 

 

 

A análise das respostas relativas à existência e frequência das reuniões de 

integração ensino e serviço, mostrou que prevalecem nas reuniões de planejamento 

das práticas/estágios as enfermeiras dos serviços, além dos responsáveis pela 

educação permanente, docentes e coordenadores de estágio. A presença de 

responsáveis pela educação permanente demonstra existir um esforço no sentido de 

se organizar essa atividade. 

A opção pela utilização do Ciclo PDCA, de melhoria permanente da 

qualidade se mostrou compatível tanto com os objetivos específicos, como com as 

categorias e subcategorias de análise do conteúdo das entrevistas realizadas. Pode-

se dizer, neste sentido, que o primeiro objetivo especifico – “levantar a analisar os 

espaços de comunicação existentes na integração ensino e serviço para o 

planejamento, monitoramento e avaliação das práticas desenvolvidas pelos alunos, 

nos serviços de atenção primária” – foi alcançado.  

A periodicidade mais frequente das reuniões de planejamento encontrada foi 

semestral (57,1% das respostas), intervalo que é coerente com a realização do 

planejamento acadêmicos das IES. Os resultados dessas foram considerados bons 

por 75% das coordenadoras, podendo-se dizer que a primeira fase do ciclo PDCA (P 

– Plan) vem ocorrendo satisfatoriamente. A análise da subcategoria „encontros de 

pactuação‟ revelou que vem ocorrendo, na maior parte dos casos, um processo 

cíclico e continuo de articulação ensino e serviço, que cobrem as quatro fases do 

ciclo PDCA, podendo-se dizer que vem ocorrendo a melhora da integração entre 

ensino e serviço. Na análise da subcategoria „planejamento didático-pedagógico 

comum‟ um ponto considerado fundamental para o sucesso foi o da participação das 

estudantes no processo de planejamento. 

O segundo objetivo específico – “levantar e analisar a percepção dos 

coordenadores de cursos de enfermagem quanto à qualidade e os possíveis 

problemas existentes na integração entre ensino e serviço saúde no que tange às 

práticas desenvolvidas pelos alunos nos serviços de atenção primária em saúde”, 

também pode ser considerado atingido. A análise de conteúdo de duas 

subcategorias – „acolhimento dos alunos no serviço‟ e „atividades dos alunos no 

campo‟ – as quais têm a ver com a fase ou etapa (D – Do do PDCA), mostrou, 

entretanto, a existência de problemas relativos às atividades junto às comunidades e 

equipes dos serviços de saúde, mostrando que há dificuldades e lacunas na 

articulação entre ensino e serviço que precisam ser resolvidos, particularmente a 
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permanência da dicotomia entre teoria e prática. Dessa forma, parece importante 

fortalecer as atividades de monitoramento e avaliação para se poder identificar os 

problemas que surgem para se poder corrigi-los. Um desses problemas a serem 

resolvidos diz respeito à necessidade de maior participação dos níveis centrais tanto 

da instituição de ensino, como dos serviços, de forma a que possam acompanhar a 

identificação dos problemas e apoiar as soluções dos mesmos. 

Entre as atividades mais citadas como realizadas pelos alunos no campo, 

está a educação em saúde, o que é coerente com a políticas de saúde e ao modelo 

de saúde vigente. Percebe-se, entretanto, que estas atividades não ocorrem em 

todos os campos de prática/estágio. Foram citadas, ainda, diversas atividades de 

atenção individual que demandam maior conhecimento e habilidades clinicas, as 

quais são fundamentais para a formação de enfermeiras generalistas para a atenção 

primária. 

A análise das falas nesta subcategoria „desafios encontrados no campo de 

prática‟, revelou a permanência do paradigma flexineriano nas práticas, o que é 

coerente com a literatura que trata da integração entre ensino e serviço na 

enfermagem. Certas falas das coordenadoras revelam que embora o aprendizado 

teórico das estudantes seja pautado pelas diretrizes curriculares nacionais, que 

visam a formação de profissionais generalistas, os serviços ainda funcionam na 

lógica do antigo modelo biomédico. Existem, ainda deficiências de infraestrutura e 

de recursos humanos que limitam as oportunidades de aprendizagem das 

estudantes. 

O terceiro objetivo específico – “levantar e analisar sugestões dos 

coordenadores de cursos de enfermagem visando subsidiar o aperfeiçoamento da 

integração entre ensino e serviço saúde no que tange às práticas desenvolvidas 

pelos alunos nos serviços de atenção primária de saúde” – também pode ser 

considerado como alcançado. A análise da subcategoria „proposta de melhorias‟, 

permitiu a identificação de diversas propostas de melhorias por parte das 

coordenadoras entrevistadas. Neste ponto, a análise, encontra aproximação com 

etapa que sugere a correção dos problemas (A – Act) do ciclo PDCA. Entre as 

propostas feitas, destaca-se a de necessidade de maior participação dos gestores 

nos encontros de pactuação e planejamento. Outro ponto importante levantado é a 

de fortalecimento da interação entre ensino e serviço no que diz respeito à oferta de 

educação permanente, que além de contribuir para as mudanças nos processos de 
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trabalho das equipes ainda torna os campos de prática/estágios mais propícios a 

formação do enfermeiro, para atenção primária em saúde. 
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APÊNDICE A 

 

CURSOS DE ENFERMAGEM DA ESTÁCIO POR REGIÃO, UF E CIDADE EM 

MAIO DE 2017 

REGIÃO/UF N. CIDADE CAMPUS

Norte 4

AM 1 Manaus Faculdade  Estácio Manaus Literatus

RR 2 Boa Vista Faculdade Estácio Atual

PA 3 Belém Faculdade de Castanhal

AP 4 Macapá Faculdade Estácio SEAMA

Nordeste 11

MA 1 São Luis Faculdade de São Luiz

PI 2 Teresina Centro de Ensino Unificado de Teresina

CE 3 Fortaleza Centro Universitário Estacio do Ceará 

CE 4 Juazeiro do Norte Faculdade de Medicina Esrácio de Juazeiro do Norte 

RN 5 Natal Faculdade de Excelência Educacional do Rio Grande do Norte

PE 6 Recife Faculdes Integradas do Ceará 

AL 7 Maceió Faculdade de Aloas

SE 8 Aracaju Faculdade de Sergipe 

BA 9 Salvador Campus Fratelli Vita

BA 10 Feira de Santana Faculdades Unidas de Feira de Santana 

BA 11 Salvador Campus Gilberto Gil

Sudeste 18

MG 1 Floresta Faculda de Estacio de Belo Horizonte 

MG 2 Juiz de Fora Faculdade Estácio de Juiz de Fora 

RJ 3
Campos dos 

Goytacazes Campus Campos dos Goytacazes

RJ 4 Niterói Campus Niterói

RJ 5 Rio de Janeiro Campus SULACAP

RJ 6 Rio de Janeiro Campus Norte Shopping

RJ 7 Nova Friburgo Campus Nova Friburgo

RJ 8 Rio de Janeiro Campus Taquara R9

RJ 9 Rio de Janeiro Campus João Uchoa

RJ 10 Resende Campus Resende

RJ 11 Rio de Janeiro Campus Santa Cruz

RJ 12 Macaé Campus Macaé

RJ 13 Nova Iguaçu Campus Nova Iguaçu

RJ 14 Petrópolis Campus Petrópolis

SP 15 Cotia Faculdade Estácio Cotia 

SP 16 Carapicúíba Faculdade Estácio Nossa Cidade

SP 17 Ourinhos Faculdade Estacio de Sá Ourinhos 

SP 18 Ribeirão Preto Centro Universitário Estácio Uniseb

Sul 1

SC 1 São José Centro Universitário Estacio de Sá de Santa Catarina 

Centro-Oeste 3

MS 1 Campo Grande Universidade Estácio de Sá de Mato Grosso do Sul

GO 2 Goiânia Faculdade Estácio de Sá de Goiais

DF 3 Brasília Centro Universitário Estácio Brasília

TOTAL 39

Fonte: Estácio Brasil/ Coordenação de Cursos de Enfermagem, maio de 2017. 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (ONLINE) SAUDAÇÕES 

 

Você está sendo convidado (a) a participar voluntariamente de uma 

pesquisa que é requisito para obtenção do título de Mestre em Saúde da Família do 

Programa de Pós- Graduação Stricto sensu da UNESA, a ser realizada por mim, 

Janaína Farias Rebouças, enfermeira, portadora do RG 96002435998. 

Após seu consentimento peço que responda ao formulário a seguir, dividido 

em duas partes: uma referente aos dados sociodemográficos e outra referente a 

pesquisa em si, sendo esta parte composta por 10 questões. Pré-testes 

demonstraram que o tempo médio de resposta é de 10 a 15 minutos. 

Título do Projeto: Articulação Ensino e Serviço na Formação do Enfermeiro 

para a Atenção Primária. 

Resumo: As redes interinstitucionais para a formação em saúde devem 

constituir em espaços de planejamento, gestão e de mediação para que as diretrizes 

políticas de ordenação da educação para o SUS se materializem de forma 

agregadora e direcionada, em sintonia com as demandas de ensino e serviço, 

contribuindo para formação de enfermeiros com competências e habilidades 

definidas nas diretrizes curriculares. Este projeto tem como objetivo: Analisar as 

experiências de integração entre as práticas desenvolvidas pelos estudantes de 

enfermagem nos serviços de atenção básica ou primária, no que diz respeito aos 

objetivos pedagógicos e de atenção à saúde da população Para isso, a metodologia 

proposta busca explorar e descrever a visão dos coordenadores do curso de 

enfermagem da Rede Estácio, quanto às organizações didático-pedagógicas das 

práticas em serviço e estágios na Atenção Primária em Saúde. 

Informamos que não há benefício direto para o participante, e garantimos 

que em qualquer etapa do estudo, você terá acesso a pesquisadora responsável 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é 

a enfermeira Janaína Farias Rebouças que pode ser encontrada no endereço: 

Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte, na Rua Raimundo Homem, nº 

21, bairro Cidade Universitária. Telefone (s) (88) 997799850.  

Atendendo a Resolução CNS 466/12, que trata da pesquisa com seres 

humanos, garantimos a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento 
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e deixar de participar do estudo, sem que isto leve a qualquer penalidade, 

interrupção ou prejuízo a você e à instituição que representa. Não há despesas 

pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação. As informações obtidas 

com a sua participação serão de uso exclusivo para esta pesquisa.  

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Acredito ter sido suficientemente informado(a) a respeito das informações que 

descrevem o estudo: Articulação Ensino e Serviço na formação do enfermeiro para a 

atenção primária: uma visão institucional.  

Ficando claro quais os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados e 

a garantia de confidencialidade, minimizando os possíveis riscos e demais 

esclarecimentos permanentes e que minha participação é isenta de despesa. 

[   ] ACEITO 

[   ] NÃO ACEITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    91 

 

 

APÊNDICE C 

 

 PRINT DAS TELAS DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Figura 2: Print da tela 1 com o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

 

Figura 3 – Print da tela 2 com o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 
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APÊNDICE D 

 

FORMULÁRIO BASE PARA CRIAÇÃO DO INSTRUMENTO NO GOOGLE DOCS 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Suas Iniciais:______ 

Data de Nascimento:_______ 

Ano de Formação:_______ 

Áreas de Concentração na pós-graduação:______ 

Tempo na Coordenação de Curso:_______ 

Área de Atuação na gestão do Curso:_______ 

Coordenação Geral de Curso:_______ 

Coordenação de Práticas e Estágios:________ 

 

Maturidade do Curso em Semestre (Múltipla escolha) 

(    ) De 1 a 3 semestres 

(    ) De 4 a 8 semestres 

(    ) Mais de 9 semestres 

(    ) Turmas formadas 

 

Região 

(   ) Norte 

(   ) Nordeste 

(    ) Sudeste 

(    ) Centro Oeste 

(    ) Sul 

 

Perguntas: 

Que tipos de serviços (UBS/ ESF / NASF) e com quantos existe convênio para o 

campo de prática em atenção primária? 

No processo de construção dos termos de convênio ou planos de trabalho, entre os 

cursos de enfermagem e as secretarias municipais de saúde e serviços de saúde da 

família, para formalização dos estágios e aulas práticas, estão envolvidos: 

(    ) Coordenadores de prática e/ou estágios 
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(    ) Representantes do corpo administrativo e jurídico 

(     ) Alunos 

(    ) Docentes 

Existe um espaço de discussão e organização da integração ensino e serviço de 

saúde no município em que está localizada sua IES? Qual a frequência? Quem 

participa e quais as atribuições?  

Como acontece o planejamento conjunto das práticas pedagógicas entre os 

coordenadores de curso e os gerentes de serviços ou de equipes em que ocorrem 

as atividades de campo e de estágio? 

Como você descreve os resultados da forma de planejamento? 

(    ) Ótimo 

(    ) Bom 

(     ) Regular 

(     ) Ruim 

(     ) Péssimo 

05. Existem contrapartidas ligadas à educação permanente para trabalhadores ou 

em educação em saúde da população, com participação de estudantes e 

professores que desenvolvam atividades curriculares nos serviços? 

06. Descreva a forma de inserção dos estudantes na equipe de saúde da família, 

durante as práticas ou estágios no sentindo de garantir o alcance dos objetivos de 

aprendizagem e suprir as necessidades de saúde da população assistida pelos 

serviços. 

07. Quais os desafios enfrentados pela coordenação de curso para aproximar as 

demandas de aprendizagem dos estudantes na atenção primária à saúde e a 

realidade encontrada nos serviços? 

08. Quais alterações você sugere para aproximar as demandas de ensino e cuidado 

na atenção primária, nos planos de trabalho já existentes? 
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APÊNDICE E 

 

PRINT DAS TELAS DO FORMULÁRIO 
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