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RESUMO 

 

FERREIRA, M. N. Parceria saúde e educação no âmbito da Atenção Primária: 
desafios para a formação médica. 2019. 110 f. Dissertação (Mestrado) – 
Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2019. 
 
 
Introdução: Para o curso de medicina, as Diretrizes Curriculares Nacionais traçam o 
perfil do futuro profissional que deverá ter uma formação sólida, integradora e 
articulada com diversas áreas de conhecimentos básicos e clínicos, bem como ter 
conhecimento dos determinantes sociais dos problemas de saúde e, ter capacidade 
de atuar em equipes multiprofissionais. O contato inicial com o futuro ambiente de 
trabalho é de fundamental importância para o acadêmico da área da saúde podendo 
integrar a teoria à prática como uma aprendizagem significativa para os atores 
envolvidos (BRASIL, 2014). Nessa perspectiva, o curso de Medicina da Unime 
possui na sua estrutura curricular o módulo intitulado PINESC, destacando-se como 
um exemplo da integração ensino-serviço. Objetivos: A presente pesquisa teve 
como objetivo geral analisar as práticas educacionais relacionadas com a parceria 
ensino serviço desenvolvidas nas unidades de saúde da família como cenário de 
ensino pela Faculdade de Medicina da Unime em Lauro de Freitas. Metodologia: 
Este estudo teve uma abordagem qualitativa, para tanto optou-se pela coleta de 
dados utilizando algumas estratégias como análise documental e entrevistas, 
promovendo uma análise de conteúdo e triangulação dos dados obtidos. Foram 
analisados 40 Relatórios Finais produzidos pelos discentes assim como 
entrevistados 30 profissionais de saúde e 08 professores. Resultados: Os 
resultados retrataram sobre o papel da integração ensino, serviço e comunidade, 
como inovação nos componentes curriculares. O PINESC enfatiza a reorientação da 
atenção e atendimento dentro das USF, integrando e aproximando alunos 
acadêmicos de medicina com a realidade da prática assistida fora das salas de aula. 
Além disso, destacaram os pontos positivos e negativos da inserção precoce dos 
alunos desde o primeiro semestre nas USF assim como as facilidades e dificuldades 
dessa integração. Apesar dos entraves o PINESC consegue ser contemplado em 
sua essência. No entanto, faz-se necessários muitas discussões na evolução dos 
desafios. Desta forma, os resultados enfatizam o PINESC como metodologia de 
ensino que, cada vez mais, ensina aos alunos uma concepção de contato com a 
comunidade e a filosofia de atendimento no contexto geral. 
 
 
Palavras-chave: Integração; Ensino; Serviço; Atenção Primária a Saúde. 

  



 
 

 

ABSTRACT 
 
FERREIRA, M. N. Partnership between health and education in the context of 
Primary Care: challenges for medical training. 2019. 110 f. Dissertation (Master's 
Degree) - Estácio de Sá University, Rio de Janeiro, 2019. 
 
 
Introduction: For the medical course, the National Curriculum Guidelines outline the 
profile of the future professional who should have a solid, integrated and articulated 
training with several areas of basic and clinical knowledge, as well as having 
knowledge of the social determinants of health problems and, be able to work in 
multiprofessional teams. The initial contact with the future work environment is of 
fundamental importance for the academic in the health field, being able to integrate 
theory into practice as a meaningful learning for the actors involved (BRASIL, 2014). 
In this perspective, the medical course at Unime has in its curricular structure the 
module entitled PINESC, standing out as an example of teaching-service integration. 
Objectives: This research aimed to analyze the educational practices related to the 
teaching-service partnership developed in family health units as a teaching scenario 
by the Faculty of Medicine of Unime in Lauro de Freitas. Methodology: This study 
had a qualitative approach, so we opted for data collection using some strategies 
such as document analysis and interviews, promoting content analysis and 
triangulation of the data obtained. 40 Final Reports produced by the students were 
analyzed, as well as 30 health professionals and 08 teachers interviewed. Results: 
The results portrayed the role of teaching, service and community integration, as an 
innovation in curricular components. PINESC emphasizes the reorientation of 
attention and care within the USF, integrating and bringing together medical students 
of medicine with the reality of assisted practice outside the classroom. In addition, 
they highlighted the positive and negative points of the early insertion of students 
since the first semester in the USF as well as the facilities and difficulties of this 
integration. Despite the obstacles, PINESC manages to be considered in its essence. 
However, many discussions are needed in the evolution of the challenges. Thus, the 
results emphasize PINESC as a teaching methodology that, increasingly, teaches 
students a concept of contact with the community and the philosophy of service in 
the general context. 
 
 
Keywords: Integration; Teaching; Service; Primary Health Care. 
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1. INTRODUÇÃO 

A formação médica e a medicina mundial tiveram um expressivo 

desenvolvimento durante o século XX, com a evolução e as mudanças promovidas 

pelo avanço tecnológico e o aprimoramento técnico que propiciaram diagnósticos 

mais eficazes. Com o passar do tempo, a medicina se consolidou em várias áreas 

de especialização do trabalho e houve uma progressiva fragmentação do saber 

(PAGLIOSA; ROS, 2008). A evolução da ciência e da tecnologia relacionada com a 

prática médica influenciou os médicos a delimitarem seu campo de atuação, 

especializando-se num campo restrito que pudessem dominar e, inclusive, 

aprofundar seus conhecimentos para dar conta dos avanços, por vezes em 

detrimento dos aspectos relacionados à humanização da assistência e o olhar sobre 

o indivíduo na sua totalidade biológica, psicológica, social e cultural (CECCIM; 

FERLA, 2011). 

Segundo Cabral et al. (2008) o perfil de formação médica e a prática dos 

profissionais de saúde têm sido focados mais em uma assistência hospitalar, 

curativa e especializada. A modificação dessa realidade faz-se necessária para 

alcançar a integralidade e a equidade do modelo de prestação de serviços de saúde 

atual no Brasil. Nesse contexto, a necessidade de consolidação do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e o movimento de mudança da Educação Médica levaram à 

elaboração e instituição da primeira versão das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) dos cursos de Graduação em Medicina, publicada em 2001 e reformulada 

em 2014. As DCNs do curso de Medicina, propostas pelo Ministério da Educação 

(MEC) e outras instâncias envolvidas com a temática, foram revisadas em 2014 na 

tentativa de estabelecer uma educação médica baseada em uma formação 

generalista e crítica, sendo capaz de atuar em todos os níveis de atenção, tendo 

como ênfase principal a Atenção Primária à Saúde (APS), proporcionando o 

atendimento de forma integral e envolvendo ações de prevenção, promoção e 

reabilitação do processo saúde-doença (BRASIL, 2014). 

A APS vem sendo apresentada como um modelo utilizado por diversos 

países, objetivando proporcionar um acesso à assistência de saúde com maior 

efetividade, e que tenta reverter o modelo tradicional com enfoque curativo, 

individual e hospitalar predominantemente, em um modelo preventivo, coletivo, 

territorializado e democrático (BRASIL, 2011). A definição de APS sistematizada por 
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Starfield (2002) vem sendo utilizada pelo Ministério da Saúde (MS) e possui quatro 

atributos essenciais: o acesso de primeiro contato com o serviço de saúde, a 

longitudinalidade, a integralidade e a coordenação da atenção à saúde. Além disso, 

a presença de outros três atributos, considerados atributos derivados, qualificam as 

ações dos serviços de APS: a centralidade na família, orientação comunitária e 

competência cultural. No Brasil, muito se tem falado no caráter norteador do cuidado 

da APS, mas observa-se a existência de entraves para esta efetivação como a 

preferência da população por atendimentos mais pontuais e rápidos, dificuldade para 

acesso aos serviços devido o horário de funcionamento, a baixa capacidade 

resolutiva, ausência de condições estruturais adequadas e falta de valorização dos 

profissionais de saúde impactando na formação e escolha de especialidades 

(BOUSQUAT; et al, 2017). 

No Brasil, a APS proposta na Política de Atenção Básica (PNAB) de 2006 e 

alterada recentemente em 2017 apresenta a reorientação do modelo assistencial a 

partir da Estratégia Saúde da Família (ESF), tendo como norteadores os princípios 

do SUS de universalidade, acessibilidade, continuidade do cuidado, integralidade da 

atenção, responsabilização, humanização, equidade, participação social e vínculo 

dos profissionais com os usuários, com a família e outros setores. A ESF é formada 

por equipes multiprofissionais, implantadas em unidades de saúde da família, 

responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de pessoas, localizadas 

em uma área geográfica delimitada (BRASIL, 2011). 

A implantação da ESF representou um passo fundamental, conciliando um 

conjunto de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e 

da família, desde o recém-nascido ao idoso, de forma integral e contínua e em 

concordância com os princípios e diretrizes do SUS. Essa estratégia consiste uma 

realidade da política de saúde brasileira que vem crescendo em todo o território 

brasileiro e com isso trazendo experiências diversificadas (GIOVANELLA, 2008). 

Vale ressaltar que, a despeito da sua ampliação em todo o território nacional, ainda 

existem muitos desafios para o trabalho em saúde proposto pela ESF. Aspectos 

relacionados à contratação de pessoal, fixação de médicos e disponibilização de 

recursos dificultam a realização das práticas propostas. 

Diante da inadequação da formação em saúde ao longo do tempo gerando 

consequências prejudiciais ao sistema de saúde e à saúde da população, o MEC e 
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Ministério da Saúde (MS) têm firmado parceria na tentativa de consolidar políticas de 

orientação das práticas formativas de profissionais de saúde e do desenvolvimento 

dos recursos humanos em atuação tendo como exemplos as DCNs, a Avaliação das 

Condições de Ensino, o Exame Nacional de Cursos, a Residência Médica e os 

Hospitais Universitários (OLIVEIRA; et al, 2008). Esta parceria vem sendo justificada 

pela necessidade que o discente de medicina tem em compreender criticamente a 

realidade do sistema de saúde, onde está inserida sua futura prática profissional e 

construir o conhecimento a partir da articulação entre teoria e prática e da 

experiência da interdisciplinaridade. (BRASIL, 2014). 

A reformulação da interação ensino-serviço é essencial para melhorar os 

processos formativos dos futuros profissionais de saúde no contexto atual de 

mudanças (GONZALES; ALMEIDA, 2010). Segundo Albuquerque et al. (2008) a 

integração ensino-serviço é compreendida como parte do processo pedagógico, 

integra a universidade aos serviços de saúde, privilegia o discente, seus 

conhecimentos, expectativas e experiências no processo ensino-aprendizagem. Os 

objetivos educacionais do curso são formulados a partir da prática em situação real 

de ensino e com o ambiente de trabalho. O aluno tem a oportunidade de aliar seus 

conhecimentos à prática do serviço e refletir sobre seu papel e atitudes dentro da 

comunidade. 

A maneira como se constrói esta parceria pode impactar de forma expressiva 

nas atividades desenvolvidas nos cenários de prática e objetivos educacionais 

propostos. A inserção regular e permanente dos discentes de medicina na 

comunidade desde o primeiro ano do curso proporciona a criação de espaços de 

práticas, discussão, capacitação e intervenção sob a incorporação das dimensões 

sociais e psíquicas do ser humano, para que as mesmas sejam integradas a uma 

prática clínica voltada à promoção, prevenção, tratamento e reabilitação (AZEVEDO, 

2013). 

Um dos impasses para a concretização dessa interação ensino-serviço está 

na metodologia de ensino baseada na transmissão de conhecimentos. Existe amplo 

debate na literatura atual sobre novas maneiras de ensinar e aprender, trazendo 

foco para a necessidade de incorporação de metodologias ativas de ensino 

aprendizagem. Currículos atuais para a formação médica deveriam contemplar e 

reforçar processos que considerem a autonomia do estudante e as necessidades 
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locais da sociedade tornando esse profissional apto à resolução de problemas de 

saúde, tanto em nível individual como coletivo (BERBEL, 2011). Dentro desse 

contexto, tem-se discutido muito uma mudança na postura pedagógica dos docentes 

com características diferenciadas daquelas de controle, no envolvimento dos 

discentes de compreender, acreditar no seu potencial pedagógico e valorizar a nova 

proposta de ensino como também uma reestruturação no cotidiano escolar que 

muitas vezes podem dificultar a implementação de metodologias ativas que 

permitam dar conta dos novos perfis profissionais (CARABETTA, 2016). 

As mudanças nas características do ensino à saúde com a introdução de 

metodologias inovadoras em que se tenta aproximar mais o contexto da prática com 

a teoria vivenciada pelos discentes estão sendo concretizadas em todo Brasil. Uma 

das estratégias para as mudanças curriculares é a utilização de diferentes cenários. 

Essa estratégia estabelece uma relação entre os estudantes e a vida cotidiana das 

pessoas e desenvolvem uma visão generalista, humanista, crítica e reflexiva para 

intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil 

epidemiológico da comunidade onde atuarão como futuros profissionais de saúde 

(BERBEL, 2011). 

Outro fator desafiador dessa interação é a formalização dos Contratos 

Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES), regulamentados pela 

Portaria Interministerial nº 1.127 de 4 de agosto de 2015. O COAPES visa garantir o 

acesso a todos os estabelecimentos de saúde sob a responsabilidade do gestor da 

área da saúde, como cenários de prática para a formação de profissionais da área 

da saúde na perspectiva da integração dos três eixos: ensino-serviço-comunidade 

(BRASIL, 2015). Muitas vezes, a inexistência desses contratos prejudica a 

participação mais efetiva tantos dos profissionais assistenciais como dos docentes 

na integração ensino-serviço. Esses contratos enfrentam dificuldades a serem 

superadas como a fragmentação dos processos de trabalho e de ensino nas 

diferentes instituições que não favorecem a interação interinstitucional, a experiência 

dos serviços centrada na atividade clínica assistencial e que muitas vezes 

desvaloriza o conhecimento sistematizado da academia e a dificuldade do trabalho 

conjunto, interprofissional e em equipe (MENDES; et al, 2018). 

Apesar do COAPES ser um instrumento para a regularização desta 

integração não é de fácil construção e nem sempre garante esta parceria. Não existe 
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obrigação legal de sua realização, entretanto o COAPES é uma grande 

oportunidade de qualificar a integração ensino e serviço, a formação em saúde e a 

melhoria da gestão e assistência no SUS. No entanto, para que este contrato 

aconteça e promova frutos para ambas as partes, necessário se faz que os atores 

envolvidos estejam engajados e sensibilizados nas suas responsabilidades e na 

atuação conjunta frente a seu objetivo único quanto à promoção da saúde individual 

e comunitária (COSTA, 2018). 

Para o curso de medicina, as DCNs traçam o perfil do futuro profissional que 

deverá ter uma formação sólida, integradora e articulada com diversas áreas de 

conhecimentos básicos e clínicos, bem como ter conhecimento dos determinantes 

sociais dos problemas de saúde e, ter capacidade de atuar em equipes 

multiprofissionais. O contato inicial com o futuro ambiente de trabalho, sem dúvida, é 

de fundamental importância para o acadêmico da área da saúde. É por meio deste, 

que o graduando pode integrar a teoria à prática como uma aprendizagem 

significativa para os atores envolvidos (BRASIL, 2014). 

O interesse da autora em discutir a parceria saúde e educação na APS surgiu 

devido à sua experiência profissional como enfermeira integrante de uma equipe de 

saúde da família (eSF) por 12 anos, recebendo por muitas vezes os discentes de 

diversas Instituições de Ensino Superior (IES) e a sua atuação concomitante como 

docente por 9 anos de uma IES que busca aperfeiçoar o trabalho para que este seja 

de melhor qualidade e mais efetivo. 

A parte inicial do trabalho traz além da introdução, a questão norteadora, 

objetivo geral e objetivos específicos. O referencial teórico está dividido em três 

grandes capítulos, o primeiro retrata a formação médica na contemporaneidade, o 

segundo aborda a atenção primária à saúde e o terceiro se debruça sobre os 

aspectos da integração ensino-serviço. Seguem as questões relacionadas ao 

processo metodológico envolvendo tipo de estudo, cenário, sujeitos da pesquisa, 

instrumentos da coleta, logística do estudo, análise de dados e questões éticas. Na 

sequência são apresentados os resultados e discussões, considerações finais, 

referências, apêndices e anexos. 
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1.1 Questão Norteadora 

Como a parceria ensino-serviço, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, ocorre 

nos cenários de prática utilizados pelo Curso de Medicina a partir dos olhares dos 

atores envolvidos? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

Analisar as práticas educacionais relacionadas com a parceria ensino serviço 

desenvolvidas nas unidades de saúde da família como cenário de ensino pela 

Faculdade de Medicina da Unime em Lauro de Freitas. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Descrever as atividades realizadas nas unidades de saúde da família 

utilizadas como cenário de ensino pela Faculdade de Medicina da Unime. 

 Identificar as facilidades e dificuldades percebidas pelos profissionais de 

saúde e docentes durante a implementação das práticas educacionais. 

  



23 
 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Formação Médica na Contemporaneidade 

 

Entender os movimentos e a evolução na formação médica faz-se necessário 

para compreender a integração entre as instituições de ensino e os serviços de 

saúde. A educação médica foi bastante discutida na medicina europeia, no século 

XIX tinha como objeto de estudo o corpo doente, assim a doença passou a ser a 

explicação para uma intervenção que respondesse as suas singularidades. Nessa 

época a saúde era definida como ausência de doença tendo um expressivo 

desenvolvimento no saber médico baseado no método científico, nas práticas 

assistenciais e no avanço tecnológico consolidando sua referência na biologia e na 

tecnologia (AZEVEDO, 2013). 

Surge então no século XX um médico americano, Abraham Flexner, com um 

estudo sobre a educação médica norte-americana tendo como produto final, o que 

ficou conhecido, como Relatório Flexner. Este Relatório influenciou o ensino norte-

americano assim como teve uma forte influência na prática médica mundial. Tendo 

como características principais a fragmentação em ciclos básicos e profissionais, a 

formação médica baseada em disciplinas ou especialidades focando a sua atuação 

na maior parte do tempo dentro dos hospitais (RODRIGUES; SANTOS, 2011). No 

Brasil este modelo passou a ser implantado na década de 40 influenciando os novos 

cursos de medicina tendo como foco o indivíduo e a assistência curativista. A 

formação médica passou a ser construída baseada em diversos assuntos que são 

abordados em disciplinas diferentes que não se interligam e que não conseguem 

compreender a complexidade da realidade (AZEVEDO, 2013). 

Com o passar do tempo o modelo flexneriano passou a ser questionado nos 

países em desenvolvimento decorrente dos gastos excessivos e no crescente 

consumo das possibilidades de diagnósticos e tratamentos contrapondo-se a falta de 

recursos para o custeio. Baseado nesse novo panorama mundial surgem dois 

grandes movimentos pró-mudança na formação superior dos profissionais de saúde, 

o da Medicina Comunitária e o da Integração Docente-Assistencial (IDA), na década 

de 70, no intuito de responder as limitações de acesso ao sistema de serviços 

(NEVES; et al, 2005). 
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A Medicina Comunitária estimulava a participação comunitária e a inclusão 

das camadas sociais marginalizadas através de um trabalho voluntário tendo como 

exemplo os “médicos de pés descalços” da China. Já o movimento IDA buscava 

inserir os discentes no serviço através de práticas desenvolvidas em unidades 

básicas de saúde e hospitais. Apesar desses movimentos não alterarem o ensino 

hospitalocêntrico e a prática fragmentada em inúmeras especialidades muito se 

avançou no ensino e numa assistência mais próxima da realidade da sociedade. No 

final da década de 70, todo esse movimento de mudança na formação dos 

profissionais e na assistência à saúde culminou na realização da reunião de Alma-

Ata onde esses assuntos foram bastante discutidos resultando em estratégias que 

buscasse a expansão da APS (RODRIGUES; SANTOS, 2011). 

A substituição desse sistema hegemônico pautado na assistência à saúde 

centrada na assistência curativa, hospitalar e superespecializada para o novo 

modelo universal, focado na expansão da APS que busca a valorização da 

integralidade, o cuidado humanizado e a promoção depende do perfil de formação e 

da prática dos profissionais de saúde. As IES durante muito tempo focaram seu 

ensino em modelos conservadores, nas tecnologias altamente especializadas, 

dependentes de procedimentos e equipamentos de apoio diagnóstico e terapêutico 

demonstrando um perfil dos profissionais formados não adequado às demandas da 

sociedade, um ensino centrado no professor, a superespecialização e as ações 

voltadas ao setor terciário (GONZALES; ALMEIDA, 2010). 

Morin (2006), por exemplo, critica o ensino superior, por não estimular o 

pensamento criativo e independente do aluno. Segundo este autor, discentes 

almejando boas notas são estimulados a memorizar uma quantidade de assuntos 

abordados em poucas horas de aula impedindo de refletir sobre o material ensinado. 

Faz-se necessário modificar essa visão fragmentada, voltada para a formação 

técnica e especializada, com ensino baseado na transmissão do conhecimento e o 

aluno como sujeito passivo desse processo, para uma visão integral de saúde e de 

ensino, na qual o discente se torna ator fundamental do processo ensino-

aprendizagem e o foco é a interação com a sociedade buscando soluções para os 

problemas apresentados e estimulando profissionais humanizados (GONZALES; 

ALMEIDA, 2010). 

Diante da necessidade de modificação na formação superior dos profissionais 

de saúde houve uma ampla discussão no perfil dos discentes no cenário 
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educacional brasileiro estimulando a publicação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos de graduação da área da saúde. Essas diretrizes têm como 

objetivo nortear através de normas o funcionamento dos cursos, obedecendo a um 

padrão de aprendizado onde as instituições de ensino tenham que seguir modelos 

inovadores, compromisso e responsabilidade social. Cada profissão teve suas 

diretrizes publicadas individualmente entre 2001 e 2004. As DCNs buscam construir 

um perfil acadêmico e profissional com competências, habilidades e conteúdos de 

acordo com as necessidades reais da sociedade, bem como para atuarem com 

qualidade e resolutividade no SUS (PÍCOLI; et al, 2017). 

Mesmo diante da publicação de novas diretrizes, o quadro de saúde pública 

no Brasil ainda apresentava uma insuficiência de profissionais, a falta de vinculação 

dos médicos ao SUS no sentido de ocupar as áreas carentes de profissionais, além 

de críticas e questionamentos quanto à inadequação da formação dos profissionais 

de saúde em relação às reais necessidades da população. Nesse contexto, tem-se o 

advento da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, que instituiu o Programa Mais 

Médicos (PMM), objetivando diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias 

para o SUS, aprimorar a formação médica no país e ampliar a atuação dos 

estudantes no SUS durante seu processo de formação (BRASIL, 2013). 

Como desdobramento da Lei, o curso de Medicina teve suas DCNs 

reformuladas em 2014 com o propósito de vincular à realidade vivenciada pelo aluno 

no campo da prática de atuação, articular a teoria e a prática; interagir as atividades 

da universidade com os serviços de saúde; integrar as distintas áreas de 

conhecimento e entre os aspectos objetivos e subjetivos no processo de formação. 

Recomenda-se a utilização de diferentes cenários de ensino-aprendizagem 

permitindo ao aluno conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da organização 

da prática e do trabalho em equipe multiprofissional visando uma formação 

generalista, humanista, crítica, reflexiva, ética e resolutiva, com capacidade para 

atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde (CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, CNE, 2014).  

A Resolução nº 3 CNE/CES, de 20 de junho de 2014, que instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, em seu 

artigo 29, item 2, estimula a utilização de metodologias inovadoras que privilegiem a 

participação ativa do aluno na construção do conhecimento e na integração entre os 

conteúdos. As modificações estão ocorrendo com a renovação da concepção do 
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ensino voltado à saúde e com as metodologias ativas em que se tenta aproximar 

mais a realidade do dia a dia com o que é abordado na literatura vivenciada pelos 

estudantes. Segundo Carabetta (2016) metodologias ativas baseiam-se em formas 

de desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, 

visando às condições de solucionar, com sucesso, desafios advindos das atividades 

essenciais da prática social, em diferentes contextos. 

Existem diversas possibilidades de Metodologias Ativas como: estudo de 

caso, processo do incidente, método de projetos, pesquisa científica, metodologia da 

problematização com o arco de Maguerez, além de uma metodologia muito utilizada 

por algumas faculdades de Medicina no Brasil que é a Aprendizagem Baseada em 

Problemas (PBL1) (BERBEL, 2011). O PBL é uma metodologia de ensino centrada 

no aluno, e trata-se de um método de eficiência comprovada por inúmeras 

pesquisas no campo da psicopedagogia e da avaliação do desempenho dos 

profissionais formados por esse método. Estimula no aluno a capacidade de 

aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de escutar outras opiniões, mesmo 

que contrárias as suas e induz o aluno a assumir um papel ativo e responsável pelo 

seu aprendizado (ALENCAR; JUNIO, 2013). 

Para que as Metodologias Ativas possam ser colocadas em práticas e 

consigam atingir seus objetivos é fundamental que os participantes se envolvam e 

modifiquem a sua postura nesse novo processo ensino-aprendizagem. O professor 

deixando de ser o transmissor do saber, e passando a ser um estimulador e parceiro 

do discente na descoberta do conhecimento. Assim como os alunos compreendam, 

acreditem no potencial pedagógico e incluam uma disponibilidade intelectual e 

afetiva para trabalharem conforme a proposta (BERBEL, 2011). Essas estratégias 

de transformação curricular buscam transferir um modelo de atenção médica, 

baseado no modelo flexneriano, para um modelo de atenção à saúde, expressão do 

paradigma da produção social da saúde na tentativa de suprir a demanda da 

sociedade por profissionais melhor preparados do ponto de vista técnico e mais 

comprometidos do ponto de vista social (ALENCAR; JUNIO, 2013). 

De acordo com Pizzinato et al (2012) existem cinco elementos conceituais da 

educação médica contemporânea como: estruturas curriculares que integrem 

                                            
1
 PBL é uma sigla que vem do inglês, Problem Based Learning, que representa a 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e, como o próprio nome diz, é a construção do 
conhecimento a partir da discussão em grupo de um problema. 
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conhecimentos dos ciclos básicos e aplicado, bem como, teoria e prática; 

aprendizagem em grupos pequenos; vivências continuadas em cenários de prática 

diversificados; incorporação de metodologias ativas de ensino-aprendizagem; 

planejamento curricular que considere as prioridades e necessidades de saúde das 

comunidades e dos contextos em que os cursos se inserem. 

Os discentes de medicina devem ser estimulados a adquirir conhecimentos e 

habilidades para aprender de forma interdisciplinar a trabalhar de forma 

interprofissional desde os primeiros anos de formação. 

3.2. Atenção Primária à Saúde 

A ineficácia da assistência prestada no setor saúde, os altos custos, a 

mercantilização, o descontrole dos serviços patrocinados pela Previdência Social, 

além da crescente insatisfação populacional, foram fatores preponderantes para as 

discussões sobre mudanças na saúde brasileira. Com a crise financeira da 

Previdência Social buscava-se racionalizar a assistência do setor saúde o que 

elevou os índices de mortalidade infantil e intensificou movimentos sociais frente à 

insatisfação instalada. Os organismos internacionais pressionavam o governo 

brasileiro frente a esta situação de saúde (PAIM, 2008). Para Andrade, et al (2012) o 

crescente volume de recurso para a medicina curativa ameaçava o sistema 

previdenciário. Formava-se uma consciência de que era necessário repensar a 

política de saúde. Intelectuais e profissionais de saúde incorporados com lideranças 

políticas sindicais e populares, além de parlamentares interessados, se reuniam num 

movimento em prol a mudanças no modelo de saúde e por políticas mais universais. 

Era o Movimento pela Reforma Sanitária. 

A Constituição de 1988 foi aprovada, definindo o modelo oficial de atenção à 

saúde vigente nos dias atuais, o Sistema Único da Saúde (SUS), o qual se firmou 

como uma grande reforma descentralizadora e o financiamento teria a 

corresponsabilidade das três esferas de governo (RODRIGUES; SANTOS, 2011). 

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil (1988), a saúde foi 

inserida no capítulo da Seguridade Social como um direito de todos os cidadãos e 

como dever do Estado. Esse novo sistema surgiu da necessidade de mudanças do 

modelo médico hegemônico cada vez mais especializado e intervencionista, 

migrando para um modelo de promoção à saúde. Propondo a articulação de práticas 
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populares e a democratização do conhecimento médico centrado na necessidade do 

indivíduo e observando suas várias dimensões (GIOVANELLA, 2008). 

Foram definidos como princípios e diretrizes do SUS a universalização, a 

equidade, a integralidade, a regionalização, a hierarquização, a descentralização e a 

participação da comunidade. E ao ser desenvolvido sobre esses princípios, o 

processo de construção do SUS visa reduzir o hiato ainda existente entre os direitos 

sociais garantidos em lei e a capacidade efetiva de oferta de ações e serviços 

públicos de saúde à população brasileira (PAIM, 2002). 

O novo modelo assistencial brasileiro, a partir da criação do SUS, baseava-se 

na promoção, proteção, diagnóstico precoce, tratamento e recuperação da saúde e 

era dirigido aos indivíduos, à família e à comunidade. Trata-se de reorganizar a 

prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, 

levando a saúde para mais perto da família e, com isso, melhorar a qualidade de 

vida dos brasileiros em concordância com os princípios e diretrizes do SUS tendo 

como foco principal a APS (ANDRADE, et al, 2012). 

A PNAB desenvolveu uma abordagem para caracterizar a atenção primária 

definindo para isto quatro atributos essenciais que são: primeiro contato, 

longitudinalidade, integralidade e coordenação e três atributos derivados propostos 

como: orientação comunitária, centralidade na família e competência cultural. Uma 

discussão mais detalhada da definição de cada atributo é resumida pela Quadro I: 

Quadro I – Atribuição da Atenção Primária à Saúde. 

Atributos da Atenção 
Primária à Saúde 

Definição 

Primeiro contato Porta de entrada do sistema de saúde. 

Longitudinalidade 
Relação pessoal de longa duração entre os profissionais 
de saúde e os pacientes de sua unidade. 

Integralidade 
Requer a oferta de serviços preventivos e curativos e a 
garantia de todos os tipos de serviços para todas as faixas 
etárias. 

Coordenação 
Capacidade de garantir a continuidade da atenção no 
interior da rede de serviços. 

Orientação comunitária 
Conhecimento da distribuição dos problemas de saúde e 
dos recursos disponíveis na comunidade. 

Centralidade na família 
Consideração do contexto e dinâmica familiar para bem 
avaliar como responder às necessidades de cada membro. 

Competência cultural 

Reconhecimento de diferentes necessidades dos grupos 
populacionais, suas características étnicas, raciais e 
culturais, entendendo suas representações dos processos 
saúde-enfermidade. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora baseado em Starfield 2002. 
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De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) os termos 

Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS) são equivalentes. A 

Atenção Básica é entendida como um conjunto de ações de promoção, prevenção, 

proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados 

paliativos e vigilância em saúde nos âmbitos individual e coletivo, realizadas por 

meio de trabalho em equipe e multiprofissional dirigidas às populações de territórios 

delimitados (BRASIL, 2017). 

Segundo a PNAB (2017) algumas características da AB são mantidas, 

conforme definições de PNABs anteriores, como sendo a porta de entrada e o centro 

de comunicação das Redes de Atenção a Saúde (RAS), coordenadora do cuidado e 

ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. Será ofertada 

integralmente e gratuitamente a todas as pessoas sem nenhum tipo de 

discriminação seguindo os princípios da universalidade, equidade e integralidade e 

como diretriz a regionalização, hierarquização, territorialização, população adscrita, 

cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do cuidado, 

coordenação do cuidado, ordenação da rede e participação da comunidade. 

A APS é organizada por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Configura-se a principal estratégia do SUS para a reorientação das práticas de 

saúde. A ESF é formada pela atuação de uma equipe multiprofissional frente a uma 

comunidade adscrita, composta, por no mínimo, um enfermeiro, um médico, um 

técnico de enfermagem e por agente comunitário de saúde (ACS). O número de 

ACS por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional, critérios 

demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos. Pode fazer parte da equipe 

também agente de combate às endemias (ACE) e profissionais de saúde bucal 

como cirurgião-dentista, auxiliar ou técnico de saúde bucal. Cada ACS presta 

assistência à no máximo 750 pessoas, formando uma área de atuação. A Equipe de 

Saúde da Família (eSF) é responsável pelo acompanhamento de 2.000 a 3.500 

pessoas localizadas em uma área geográfica delimitada e só podem existir 4 

equipes de saúde da família por cada Unidade Básica de Saúde (UBS), para que 

possam atingir seu potencial resolutivo (BRASIL, 2017). 

Há um grande debate na literatura, que os trabalhadores de saúde e usuários 

ainda relutam em compreender e aceitar a mudança do modelo de gestão, de um 

centrado no médico, com foco na doença e organizado por demanda espontânea, 
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para um que se alicerça na equipe multiprofissional e nas ações de caráter de 

promoção e prevenção da saúde. Quando comparados à AB, os serviços terciários 

ainda são mais valorizados, mais complexos e resolutivos, visto que concentram 

maior gama de equipamentos e técnicas de cuidado (MAGNAGO; PIERANTONI, 

2015). 

Um dos objetivos da ESF é aumentar o vínculo e o reconhecimento da 

identidade cultural dos profissionais para com as famílias (BRASIL, 2017). Mesmo a 

ESF tendo esse objetivo, observa-se uma desvalorização do vínculo com o usuário 

devido uma deficiência na formação dos profissionais de saúde em atuar na AB. 

Pouco se valoriza a formação generalista, principalmente na medicina, provocando a 

fragmentação do cuidado e o desestímulo à obtenção de conhecimentos científicos 

comuns. O grande desafio é reconhecer as deficiências da formação profissional em 

saúde e promover modificações no ensino que possam contribuir para um processo 

formativo, que releve as necessidades da população e que seja embasado no 

modelo de saúde que estrutura o SUS (FERREIRA; et al, 2010). 

Nos grandes centros a implantação da ESF é mais complexa, exigindo 

mudanças de ordem qualitativa e quantitativa na sua operacionalização. Isto 

acontece devido a uma maior concentração populacional, a heterogeneidade das 

condições econômico-sociais, o desafio em superar ou integrar as dimensões de 

promoção e prevenção às ações de assistência médica e a dificuldade de acesso 

aos serviços de saúde, associadas à presença de forças paralelas ao Estado, como 

o crime organizado e o tráfico de drogas (COHN; ELIAS, 2005). Como também 

entraves relacionados aos recursos humanos, tais como: escassez de profissionais 

qualificados e com o perfil para atuar na AB, modalidades de contrato precárias e 

alto índice de rotatividade (MAGNAGO; PIERANTONI, 2015). 
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Figura I – Cobertura da Estratégia Saúde da Família no Brasil nos anos de 2002, 2006, 2010 e 2016. 

 

Fonte: SISAB – Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica 
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A figura I ilustra a crescente evolução da cobertura da Estratégia Saúde da 

Família no Brasil nos últimos anos, com ritmos diferentes entre as regiões e porte 

populacional dos municípios. Sendo assim, é possível perceber através deste mapa 

a atual situação de implantação das Equipes de Saúde da Família no Brasil, 

demonstrando que consiste numa estratégia consolidada no território brasileiro. 

Em 2013, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizou um levantamento de 

dados sobre acesso e utilização de serviços de saúde, como cobertura da estratégia 

de saúde da família e informações sobre visitas domiciliares. De acordo com a 

pesquisa mais da metade da população brasileira refere estar cadastrada nas 

unidades de saúde da família. O Nordeste apresentou uma proporção de 64,7%, 

sendo que no Maranhão essa taxa era de 63,8%; Piauí, 78,4%; Ceará, 65,7%; Rio 

Grande do Norte, 63,4%; Paraíba, 78,6%; Pernambuco, 63,3%; Alagoas, 65,7%; 

Sergipe, 69,3% e Bahia, 58,5% (IBGE, 2013). 

O acesso a serviços de atenção primária contribui não apenas na redução 

das taxas de internação e melhoria dos indicadores, mas também na redução de 

desigualdades socioeconômicas e na qualidade de vida, equidade e saúde 

populacional. Em função destas evidências, o MS tem investido na ampliação da 

cobertura das equipes de Saúde da Família, por entender a importância desta 

estratégia na melhoria da resposta à saúde. São inúmeros os desafios na 

consolidação da AB no Brasil, e sem dúvida, o aumento da cobertura é um passo 

fundamental, mas ainda são necessários outros relativos à melhoria da gestão, 

integração da atenção básica com a rede de serviços de saúde, financiamento, 

resolutividade, qualidade da atenção, dentre outros, o que é essencial para a 

garantia do atendimento equânime e integral (MALTA; et al, 2016). 

 

3.3. Integração Ensino-Serviço 

 

Aprender é um processo pelo qual competências, habilidades, novos 

conhecimentos ou valores são adquiridos ou modificados. É fundamental entender o 

modo como as pessoas aprendem e as condições necessárias para a 

aprendizagem, reconhecendo as responsabilidades dos diferentes atores envolvidos 

nesse processo (PIZZINATO; et al, 2012). Toda prática educativa demanda a 

existência de um educador e um educando. A responsabilidade do educador não é 
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apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar criticamente enquanto 

a posição do educando é ter uma postura ativa, participativa e atuante, criticando e 

reformulando o saber prévio do educador. O aprendizado deve ser dinâmico e 

participativo (SILVA; et al, 2012). 

O aprendizado no SUS significa aprender na prática, ou seja, um 

conhecimento abrangente que não se restringi a conseguir reproduzir procedimentos 

com segurança, mas que busca entender-se como parte envolvida no processo de 

ensino-aprendizagem. Com isso, cria-se possibilidade de integração entre a 

comunidade, ensino e serviços de saúde, como campo privilegiado para as 

atividades práticas que compõem essa formação (VENDRUSCOLO; et al, 2016). 

Com base nesse cenário, o MS juntamente com o MEC, vem incentivando a 

parceria entre as instituições de ensino superior e os serviços de saúde, para a 

construção de projetos de ensino nessa área. Tal iniciativa busca valorizar o 

desenvolvimento da formação de profissionais de saúde em consonância com os 

princípios do SUS e mais comprometidos com as necessidades de saúde da 

população (CARNEIRO; et al, 2011). A construção de um processo de ensino-

aprendizagem crítico e reflexivo propicia ao futuro profissional de saúde um olhar 

generalista e humanístico em que está inserida sua prática profissional. Entende-se 

por integração ensino-serviço o trabalho coletivo e integrado entre discentes e 

docentes das instituições de ensino superior com os profissionais de saúde que 

compõem as equipes dos serviços de saúde visando à qualidade de atenção à 

saúde individual e coletiva, à qualidade da formação profissional e ao 

desenvolvimento dos trabalhadores dos serviços (PIZZINATO; et al, 2012). 

Um dos entraves para a interação ensino-serviço é a metodologia baseada na 

transmissão de conhecimentos, com maior ênfase no ensino do que na 

aprendizagem (BERBEL, 2011). O desafio da mudança da prática encontra-se no 

pressuposto de que o professor se libere do modelo tradicional de ensino, 

empenhando-se em construir uma nova prática, adotando o papel do educador. 

Essa modificação fortalece a construção de vínculo, pois aproxima quem presta 

serviço de quem o recebe através de uma relação compromissada entre a equipe de 

saúde, instituições de ensino e comunidade. A qualidade da atenção à saúde da 

população exige um novo perfil de profissional, com domínio de tecnologias que 

qualifiquem a atenção individual e coletiva. Não se trata de formar profissionais 
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apenas tecnicamente competentes, mas que tenham vivido e refletido sobre o 

acesso universal à qualidade e à humanização na atenção a saúde. A necessidade 

de mudança no âmbito da formação de profissionais de saúde exige um novo perfil 

de competências para a docência no ensino superior. (VENDRUSCOLO; et al, 

2016). 

A metodologia de ensino é, em alguns casos, passiva, perdendo-se a chance 

de formar, no aluno, o hábito da atualização e da participação como ator da solução 

dos problemas imediatos, sem estímulos adicionais à humanização dos profissionais 

(BERBEL, 2011). O envolvimento do discente em relação a novas aprendizagens, 

pela compreensão, pela escolha e pelo interesse, é fundamental para aumentar 

suas chances de exercitar a liberdade e autonomia na escolha em diversos 

momentos do processo que vivencia, preparando-se para o exercício profissional 

futuro. Nesse caminho, o professor atua como facilitador ou orientador para que o 

estudante faça pesquisas, reflita e decida o que fazer para atingir os objetivos 

estabelecidos (CABRAL; et al, 2008). 

Outro impasse para a concretização dessa integração é a formalização de 

contratos que possibilite a participação mais efetiva tantos dos profissionais de 

saúde como dos docentes na integração ensino-serviço. Por um lado a universidade 

tem como responsabilidade formar profissionais e para isso necessita do território 

real de assistência do SUS, por outro lado as secretarias de saúde têm como 

responsabilidade prestar assistência à população e para isso necessitam de 

profissionais formados com o perfil para trabalhar nesse cenário (BRASIL, 2015). 

Dentre os dispositivos elencados pelo Programa Mais Médicos para reorientar e 

expandir a formação de médicos no Brasil destaca-se a celebração de Contratos 

Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES) através da Portaria 

Interministerial nº 1.127 de 04 de agosto de 2015. 

O COAPES pretende garantir o acesso do ensino superior aos 

estabelecimentos de saúde como cenário de prática e direcionar esforços para que 

os programas de formação contemplem compromissos da educação superior com a 

melhoria dos indicadores de saúde e do desenvolvimento dos trabalhadores de 

saúde. Visa o fortalecimento do SUS como uma Rede Escola, com transparência e 

corresponsabilidade entre as partes envolvidas. Além de viabilizar a reordenação da 

oferta de cursos de Medicina e de vagas de Residência Médica (BRASIL, 2015). A 
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implantação e adoção dos contratos mencionados é uma forma de viabilizar e 

beneficiar a formação e qualificação dos discentes das IES, facilitando sua inserção 

nos serviços de saúde e sua integração com a comunidade. Com isso, demonstra-se 

a importância da contratualização do COAPES entre as partes interessadas 

(MENDES; et al, 2018). 

Nesse sentido, compete ao COAPES facilitar a documentação e o registro 

dos objetivos, metas, obrigações e responsabilidades dos atores envolvidos na 

integração ensino-serviço para criar condições de divulgação e incentivo aos pactos 

locais entre as IES e os serviços de saúde; e auxiliar o planejamento integrado de 

ações entre os atores envolvidos, buscando evidenciar para a sociedade o 

cumprimento de pactos que respeitam e valorizam os usuários do SUS e as 

necessidades de saúde como prioridade na formação dos profissionais (BRASIL, 

2015). Na prática o que se observa é que poucas instituições conseguiram avançar 

na formalização dos contratos devido à dificuldade na definição das contrapartidas 

eficazes para a operacionalização do ensino de estudantes nos serviços de saúde. 

Essa dificuldade, na maioria das vezes, se deve à complexidade do processo de 

celebração do COAPES (MENDES; et al, 2018). 

Apesar de todas as possibilidades existentes nos espaços de integração 

ensino-serviço, percebe-se um distanciamento entre os atores envolvidos nesse 

processo. Observa-se os docentes mais envolvidos com atividades de pesquisa, 

colocando de lado a prestação de cuidados, o que os afastam das situações práticas 

do cotidiano tornando-os teóricos na rotina dos serviços de saúde. Paralelamente, 

os profissionais de saúde se envolvem de forma profunda com as ações rotineiras 

do cotidiano de trabalho, colocando em segundo plano a educação permanente e, 

por consequência, tornam-se profissionais pouco atualizados (PIZZINATO; et al, 

2012). 

Dentre os profissionais de saúde envolvidos com os discentes nos serviços de 

saúde será designado um integrante da equipe de saúde para ser o preceptor. A 

preceptoria é fundamental no processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista 

que possibilita o contato do estudante com a prática no SUS, de modo que as 

atividades educacionais possam estar voltadas ao desenvolvimento de um perfil na 

integralidade do cuidado e na equidade da atenção (OLIVEIRA; et al, 2017). As 
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atribuições do preceptor do SUS juntamente com as de docente da IES estão 

representadas conforme quadro a seguir: 

 

Quadro II-Atribuições dos Preceptores do SUS e Docentes da IES. 

Preceptores do SUS Docentes da IES 

Identifica necessidades de saúde 
individuais e da comunidade 

Facilita o processo de ensino-
aprendizagem 

Elabora planos de cuidado 
individualizados e coletivos 

Discute, planeja e pactua com a 
coordenação da unidade e equipe 
preceptora o conjunto de atividades 
para o semestre, de modo que este se 
aproxime ao máximo do planejamento 
local 

Acompanha e avalia os planos de 
cuidado 

Promove reuniões periódicas de 
avaliação e acompanhamento das 
atividades docente-assistenciais 

Identifica necessidades de 
aprendizagem 

Promove discussões sobre temas de 
interesse, contribuindo com o processo 
de educação permanente da equipe 
preceptora 

Elabora e desenvolve o processo 
educacional 

Disponibiliza aos alunos o material de 
apoio necessário ao desenvolvimento 
das atividades da interação 

Avalia o processo educacional 

Ajuda no aperfeiçoamento das 
atividades práticas desenvolvidas, além 
de exercer, juntamente com a equipe 
preceptora, o papel de avaliador do 
estudante 

Apoia a produção de novos 
conhecimentos em saúde 

Desenvolve atividades complementares 
de acordo com a oportunidade e a 
conveniência, observando a relação 
com os conteúdos teóricos 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora baseado no Caderno do Curso de Especialização em Educação na Saúde para Preceptores do SUS, 2017. 

A IES deve se preocupar em identificar as necessidades dos serviços e 

cenários de prática, estabelecendo acordos de contribuição docente/discente para 

os serviços de saúde. Em contrapartida, os profissionais de saúde devem sentir-se 

corresponsáveis pela formação dos futuros profissionais. É necessário sensibilizar 

os atores envolvidos nos locais onde se desenvolvem os cuidados e o processo 

ensino-aprendizagem. Quando a integração ensino-serviço acontece de forma 

efetiva, unindo docentes, discentes e profissionais de saúde com o foco central no 

usuário, este distanciamento entre o ensino e a produção dos cuidados em saúde se 

ameniza (VENDRUSCOLO; et al, 2016).  
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O processo de integração do ensino e serviço em saúde é complexo e 

envolve múltiplos atores, cada um com suas expectativas, saberes e motivações. É 

necessário um intenso envolvimento entre as instituições de ensino e os gestores de 

saúde, com negociação de papéis, responsabilidades, recursos e contrapartidas. 

Dessa forma, cabe aos preceptores, com apoio do professor da instituição de 

ensino, realizar a integração harmônica entre a formação de recursos em saúde e os 

serviços assistenciais prestados à população, contribuindo para a reorientação da 

formação profissional em saúde de acordo com os princípios do SUS (OLIVEIRA; et 

al, 2017). 

 

3.3.1 Considerações sobre o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da 

União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura (UNIME) 

 

A Unime faz parte do grupo Kroton Educacional, empresa privada do ramo da 

educação. Atualmente, a Unime oferece os cursos de Ciências Biológicas, Educação 

Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina 

Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia (FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIME, 2016). 

O curso de Medicina da Unime fundamenta-se nos princípios de formação 

indicados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em 

Medicina, as quais têm sido atualizadas de acordo com as demandas da sociedade. 

Nessa perspectiva, o curso adotou o Aprendizado Baseado em Problemas (Problem-

Based-Learning-PBL) como método pedagógico em 2016. Paralelo aos módulos 

temáticos, estruturados em torno dos eixos específicos, organizam-se 24 módulos 

longitudinais teórico-práticos, que perpassam todo o curso com duração semestral, 

oferecidos do 1° ao 8° semestre como: Habilidades médicas, Habilidades gerais e 

Práticas Interdisciplinares de Interação Ensino, Serviço e Comunidade (PINESC) 

(FACULDADE DE MEDICINA DA UNIME, 2016). 

O PINESC destaca-se como um exemplo da integração ensino-serviço. São 

desenvolvidos do 1º ao 8º semestre do curso, mediante a inserção dos acadêmicos 

em pequenos grupos nas eSF (equipes de Saúde da Família), preceptorados por 

integrantes das eSF (médicos ou enfermeiros) e supervisionados por docentes do 

curso de Medicina da Unime. Tem como objetivo geral a formação de profissionais 
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de saúde aptos a compreender a importância do contexto social, econômico e 

cultural das pessoas e da comunidade e como esses fatores são determinantes do 

processo saúde-doença das pessoas e das famílias. Nesse cenário de prática o 

discente se aproxima do cotidiano das pessoas e dos serviços prestados pela 

atenção básica desenvolvendo um olhar crítico para identificação de problemas e 

encaminhamento de soluções que contribua com a saúde da população 

(FACULDADE DE MEDICINA DA UNIME, 2016). 

Atualmente existe o convênio firmado entre a Unime e a Prefeitura Municipal 

de Lauro de Freitas, Prefeitura Municipal de Salvador e com a Secretaria Estadual 

de Saúde da Bahia que permitem pleno acesso à rede de atenção à saúde do SUS 

nos seus três níveis, mesmo sem a existência do COAPES. Assim, a pactuação é 

realizada semestralmente a partir de reuniões programadas com as respectivas 

Diretorias da Atenção Básica (DAB) visando estabelecer as contrapartidas 

necessárias para o desenvolvimento desta parceria. 

Cada semestre do PINESC há objetivos educacionais que precisam ser 

cumpridos pelos discentes. Estes são orientados e acompanhados por um docente 

do curso de Medicina da IES e por integrantes da eSF, de acordo com a habilidade a 

ser desenvolvida. Assim a cada ano de PINESC, os discentes trabalham com 

diferentes membros da eSF e equipes de apoio matricial. Os docentes que 

acompanham os estudantes também são de diferentes profissões da área de saúde, 

a depender do ano de PINESC que esteja acompanhando os estudantes. No 1º ano, 

podem ter qualquer profissão da área da saúde, no 2º ano são apenas enfermeiros e 

nos 3 e 4º anos são médicos. Os profissionais precisam possuir no mínimo 

especialidade em Saúde da Família (FACULDADE DE MEDICINA DA UNIME, 

2016). 

O vínculo e acompanhamento dos discentes são, especialmente, com os 

docentes do PINESC da IES. As atividades são pactuadas com os gestores das 

Unidades de Saúde da Família (USF) e os profissionais de saúde das eSF, mas são 

de responsabilidade da equipe docente da IES, assim como a avaliação destes 

discentes, uma vez que, pela inexistência do COAPES nesses municípios, só é 

aceito e pactuado o “estágio supervisionado”, como é chamado pelas secretarias 

desta forma.  
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4. MÉTODOS 

4.1. Tipo de Estudo 

Este estudo teve sua fundamentação na abordagem qualitativa por melhor 

adequar-se à análise dos objetivos desta pesquisa. O tipo de investigação escolhido 

para a realização da pesquisa enquadrou-se como descritiva e exploratória. No que 

diz respeito aos meios de investigação, optou-se pela pesquisa de campo. 

4.2. Cenário 

O cenário dessa pesquisa compreendeu as Unidades de Saúde da Família 

utilizadas pela Faculdade de Medicina da UNIME no município de Lauro de Freitas, 

no estado da Bahia. 

4.2.1. O Município de Lauro de Freitas 

Para compreensão da realidade entre a parceria ensino-serviço na Faculdade 

de Medicina da Unime é importante conhecer um pouco sobre o município de Lauro 

de Freitas. É um município que compõe a Região Metropolitana de Salvador e tem 

uma área de aproximadamente 60 mil km2 (PMLF/SMS, 2018). 

Figura II – Mapa dos Municípios da Região Metropolitana de Salvador. 

 

Fonte: Wikipedia 
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Possui um PIB de mais de 3 bilhões e é considerado um dos municípios mais 

industrializados da Bahia. A sua economia baseia-se na indústria, turismo e nos 

serviços, com um setor comercial bastante sólido. Existe o importante Pólo 

Petroquímico de Camaçari e um complexo industrial da FORD Motor Company nas 

proximidades (PMLF/SMS, 2018). 

A população é estimada em 193.000 habitantes no último Censo (2018). 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano Brasil 2013, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) médio da Bahia, em 2013, foi de 0,660, Lauro de 

Freitas, no ranking-Bahia, ocupou o segundo lugar, com o IDH medido em 0,754. A 

pirâmide etária caracteriza-se por uma base estreita devido a uma diminuição de 

nascimentos e com um alargamento acentuado nas faixas de 20 a 29 anos e de 30 a 

39 anos. O envelhecimento da população ocorre principalmente, por conta da faixa 

etária de 60 a 69 anos (PMLF/SMS, 2018). 

O município apresenta uma rede de atenção à saúde composta por unidades 

de atendimento de baixa e média complexidade. Em relação à Atenção Básica, há 

atualmente, 16 Unidades de Saúde da Família (USF) distribuídas nos Distritos 

Sanitários (DS) de Areia Branca, Itinga, Portão, Centro e Caji/Vida Nova. Há, no total 

37 eSF, 20 equipes de Saúde Bucal (eSB) modalidades I e II e cinco equipes de 

apoio matricial do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) (PMLF/SMS, 2018). 

As eSF são distribuídas nos DS, conforme segue na tabela a seguir. 

Tabela I- Distribuição das eSF por DS no município de Lauro de Freitas, 2017. 

Distritos 
Sanitários 

Unidades de Saúde da Família 
Nº de 

equipes 

AREIA BRANCA 

Antônio Carlos Rodrigues 2 

Manoel José Pereira Capelão 1 

Padre João Abel Jambeiro 1 

CENTRO 
Centro 2 

Chafariz Lagoa dos Patos 2 

ITINGA 

Cidade Nova 3 

Espaço Cidadão 3 

Jardim Independência 2 

Parque São Paulo 3 

Pastor Israel Moreira 3 

Santa Bárbara 1 

São Judas Tadeu 4 

PORTÃO 

Irmã Dulce 2 

Noel Alves da Cruz Solar 2 

Vila Nova 2 

CAJI/VIDA NOVA Caji Vida Nova 4 

Fonte: Confecção da pesquisadora através do Plano Municipal de Saúde de Lauro de Freitas, 2018. 
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Dentre as Unidades de Saúde da Família descritas acima, apenas sete 

unidades recebem alunos do PINESC e que foram os cenários do objeto deste 

estudo, entre elas estão: Padre João Abel Jambeiro, Chafariz Lagoa dos Patos, 

Espaço Cidadão, Parque São Paulo, Irmã Dulce, Vila Nova e Caji/Vida Nova. 

Apesar do município apresentar um IDH relativamente médio, pode-se 

considerar que a cobertura da Atenção Básica ainda deixa a desejar pois boa parte 

da população que necessita de atendimento reside em áreas descobertas e, 

portanto, sem acesso aos serviços básicos do SUS. Tem uma cobertura de 66% de 

Atenção Básica sendo que desta cobertura 61% é através da Estratégia Saúde da 

Família. A atenção especializada é composta por diferentes unidades ambulatoriais 

e hospitalares que atendem em suas especificidades, às diversas prioridades em 

saúde da população do município (PMLF/SMS, 2018). 

4.3. Sujeitos da Pesquisa 

A proposta inicial prevista era selecionar como sujeitos da pesquisa dentre os 

médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e 

gerentes inseridos nas sete USF envolvidas com o PINESC. Utilizando como critério 

de inclusão aqueles que ao longo de 2017 estiveram envolvidos com a referida 

disciplina do 1º ou 2º ano. Porém, ao iniciar as entrevistas nas unidades, percebeu-

se que uma parte dos profissionais que pertencia ao quadro de funcionários da 

Secretaria Municipal de Saúde de Lauro de Freitas do ano de 2017 já havia sido 

desligada havendo novas contratações. 

Diante dessa situação apresentada e das dificuldades dos profissionais 

relatarem experiências vivenciadas há dois anos, optou-se pela realização das 

entrevistas com os profissionais que ao longo de 2019 estiveram envolvidos com a 

disciplina PINESC do 1º ou 2º ano. Assim como a exclusão dos gerentes das 

unidades por relatarem pouco conhecimento em relação às atividades desenvolvidas 

pelos discentes e docentes da Unime nas unidades visitadas. Fizeram parte do 

estudo também os docentes da disciplina PINESC que atuaram no 1º ou 2º ano no 

primeiro semestre de 2019 na Faculdade de Medicina da Unime. O quadro abaixo 

descreve os sujeitos da pesquisa para as entrevistas. 
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Tabela II – Descrição dos sujeitos da pesquisa. 

Sujeitos da Pesquisa Quantidade 

Médicos da Unidade de Saúde da Família 06 

Enfermeiros da Unidade de Saúde da Família 08 

Técnicos de Enfermagem da Unidade de Saúde da Família 12 

Agentes Comunitários de Saúde da Unidade de Saúde da Família 40 

Docentes do PINESC 09 

Fonte: Entrevista/2019. 

Considerando as características das 07 USF envolvidas com o PINESC foram 

selecionadas apenas 03 de acordo com os seguintes critérios: proximidade com a 

Faculdade facilitando acesso e transporte sendo a unidade mais solicitada pelos 

discentes; unidade de saúde mais afastada da Instituição gerando grande 

insatisfação por parte dos alunos quando são alocados devido à distância e 

dificuldade de acesso e por último USF inserida em local de vulnerabilidade social, 

principalmente por indicadores de violência. 

4.4. Instrumentos da Coleta 

A coleta de dados foi realizada em duas fases. A primeira fase foi realizada 

uma análise documental utilizando um instrumento (Apêndice B), confeccionado pela 

pesquisadora, voltado à apuração de dados em documentos produzidos pelos 

discentes. Tendo como objetivo um maior conhecimento em relação às atividades 

realizadas nas unidades de saúde da família. 

A segunda fase consistiu na realização de entrevistas no intuito de atender 

aos objetivos do estudo utilizando roteiros semiestruturados com os profissionais de 

saúde (Apêndice C) e com os docentes (Apêndice D). 

Os roteiros das entrevistas foram construídos por perguntas e questões com 

solicitação para complementação posterior por parte dos entrevistados, constituindo 

um roteiro simples, a fim de proporcionar mais liberdade ao entrevistador. Foram 

divididos em duas partes: I – Identificação do entrevistado, contemplando questões 

iniciais relativas ao nome, faixa etária, sexo, estado civil e formação profissional e II–

Guia para entrevista, nesta parte da entrevista as perguntas objetivaram entender 

como estes profissionais compreendem o trabalho com os alunos e como 

efetivamente o fazem. Os dois roteiros foram construídos de forma semelhante, mas 

foi necessário pequenos ajustes entre os dois a fim de respeitar particularidades do 

olhar do profissional de saúde e do docente. Essa construção ocorreu baseado nos 



43 
 

 

objetivos geral e específicos após longas discussões com a orientadora e co-

orientadora da pesquisa. 

Apesar de ter um roteiro de perguntas previamente elaborado, a pesquisadora 

teve a flexibilidade de modificar o curso da conversa caso fosse necessário e 

interessante. Todas as duas fases foram realizadas pela autora da pesquisa. 

4.5. Logística do Estudo 

Para a análise documental que correspondeu à primeira fase ocorreram 

visitas a Faculdade de Medicina da Unime onde a pesquisadora fez uma leitura 

minuciosa e detalhada do material produzido pelos discentes, referente às três 

unidades de saúde selecionadas, envolvidas com o PINESC. Havendo uma 

ampliação das informações em relação às atividades realizadas nas unidades de 

saúde. As visitas compreenderam um total de 04 sendo previamente agendadas 

com a responsável pelo setor de arquivamento dos documentos necessários. Foi 

disponibilizado um local confortável, seguro e silencioso para que a pesquisadora 

pudesse realizar essa leitura de forma satisfatória. 

A segunda fase foi realizada em duas etapas, primeiramente com os docentes 

e logo em seguida com os profissionais de saúde. Essa primeira etapa foi facilitada 

pelo vínculo existente entre a pesquisadora e os sujeitos. Se por um lado esse 

vínculo promoveu certa facilidade, por outro um dos grandes entraves foi a 

subjetividade na interpretação dos dados. Ciente desse risco, alguns cuidados foram 

tomados como uma reunião prévia com os docentes do PINESC explicando a 

finalidade do trabalho e solicitando a participação dos mesmos; imparcialidade no 

momento da entrevista permitindo aos docentes livre expressão; e um esforço da 

pesquisadora na interpretação dos dados de forma menos vulnerável ao que 

pudesse vir a se constituir num viés de pesquisa. 

A segunda etapa iniciou-se através de contatos telefônicos com 

representantes da Secretaria de Saúde Municipal de Lauro de Freitas para que 

fossem permitidas as visitas nas unidades de saúde selecionadas para o estudo. 

Após liberação foi realizado visitas nas unidades explicando aos gerentes sobre a 

finalidade do trabalho e solicitando permissão para que a pesquisadora pudesse 

entrevistar os profissionais de saúde. 
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As entrevistas foram agendadas, conforme a disponibilidade dos sujeitos da 

pesquisa, a fim de não prejudicar o fluxo de trabalho tanto dos docentes quanto dos 

profissionais de saúde e possíveis compromissos marcados pelos mesmos. Além de 

assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A) foi solicitada a 

concordância dos entrevistados à gravação e posteriormente transcrição, integral, 

uma a uma pela própria pesquisadora, possibilitando reviver o que havia se passado 

no transcorrer das mesmas, contribuindo também para pontuar, no ato da 

transcrição, questões que pudessem ser posteriormente consideradas na análise. 

Na sua grande maioria as entrevistas ocorreram em um ambiente seguro e sem 

interrupção. Mesmo nas unidades de saúde com um fluxo intenso de atendimento a 

população utilizou-se de consultórios vazios para que essas entrevistas fossem 

realizadas. 

As primeiras perguntas iniciaram sempre a entrevista com o objetivo de 

identificar os entrevistados. As demais, não tiveram uma ordem fixa, sendo 

colocadas conforme o desenrolar da conversa. Os profissionais de saúde foram 

escolhidos de forma aleatória respeitando os critérios de inclusão mencionados 

anteriormente e tendo o cuidado na escolha para que todas as categorias pudessem 

ter representatividade no estudo. A coleta de dados foi suspensa pela pesquisadora 

quando percebeu saturação de informação (BARDIN, 2011) durante as entrevistas 

dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Entre os docentes, apenas 01 não fez parte da 

pesquisa devido à incompatibilidade de horários. As entrevistas tiveram duração 

entre seis a trinta minutos e as transcrições entre trinta minutos a três horas e vinte 

minutos. 

4.6. Análise de Dados 

Para realizar a análise dos dados foi utilizado como referencial metodológico 

a análise de conteúdo segundo Bardin, 2011. A análise de conteúdo confere etapas 

em três fases. A 1ª fase é a pré-análise em que se organiza o material a ser 

analisado com o objetivo de torná-lo operacional, sistematizando ideias iniciais, 

organizado por meio de quatro etapas: (a) leitura flutuante, que é o estabelecimento 

de contato com os documentos da coleta de dados, momento em que se começa a 

conhecer o texto; (b) escolha dos documentos, que consiste na demarcação do que 

será analisado; (c) formulação das hipóteses e dos objetivos; (d) referenciação dos 
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índices e elaboração de indicadores, que envolve a determinação de indicadores por 

meio de recortes de texto nos documentos de análise (BARDIN, 2011). 

Neste sentido, a análise foi iniciada sendo separadas em dois momentos. A 

análise dos documentos produzidos pelos discentes, sendo descrito o passo a passo 

conforme quadro abaixo: 

Quadro III – Passo a passo da análise documental. 

1 – Seleção aleatória de 10 Relatórios do PINESC I, II, III e IV. 

2 – Leitura minuciosa dos Relatórios selecionados. 

3 – Registro no Instrumento confeccionado pela pesquisadora das informações contidas 
em cada relatório. 

4 – Grifadas informações relevantes nos instrumentos preenchidos para auxiliar na 
utilização dos dados obtidos. 

5 – Construção de uma tabela para traçar algumas características como: quantidade e 
sexo dos alunos assim como quantidade de páginas dos relatórios. 

6 – Classificação dos dados obtidos. 

Fonte: Confecção da pesquisadora, 2019. 

A análise das entrevistas realizadas, após leituras exaustivas e repetitivas das 

transcrições integrais promovendo seleção de trechos de falas estabelecendo 

categorias empíricas. Nessa etapa também foram esquematizados os dados da 

primeira parte do roteiro semiestruturado, buscando a caracterização dos sujeitos da 

pesquisa. 

A segunda fase é a exploração do material com a definição de categorias. Já 

a terceira fase aborda o tratamento dos resultados obtidos, a inferência e a 

interpretação, onde será aplicado o que foi definido na fase anterior, sendo a fase 

mais longa e necessitando de várias leituras dos dados resultando na interpretação 

dos resultados, onde serão desenvolvidos e explicados os dados existentes na 

pesquisa (BARDIN, 2011). 

Para a construção das categorias, os dados foram organizados diante dos 

objetivos desta pesquisa, das informações coletadas na análise documental e dos 

discursos dos profissionais de saúde e dos docentes. Assim houve dois momentos 

de recorte para compor as categorias: no primeiro, foram selecionados trechos que 

continham informações relacionadas com o objetivo da pesquisa. No segundo, a 

partir dos trechos, foram identificadas as diversas unidades de registro, ou seja, os 

núcleos de sentido, relacionadas com a proposta do estudo. 
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É importante destacar em relação à construção das categorias que ela pode 

se dar a priori – operação que pressupõe uma interação entre o quadro teórico do 

analista, os problemas da pesquisa e as hipóteses capaz de construir um sistema de 

categorias cujo objetivo seja apenas detectá-las (refutando-as ou confirmando-as) –, 

a posteriori – quando as categorias emergem do material da pesquisa, dos dados – 

ou podemos ter uma construção de categorias por meio da combinação dos dois 

processos (BARDIN, 2011). Nessa pesquisa a construção das categorias se deu a 

posteriori, onde as categorias emergiram do material da pesquisa. 

Assim a análise documental e as entrevistas foram lidas e ouvidas em vários 

momentos para que novos dados fossem identificados e para que as categorias e 

subcategorias fossem clarificadas, havendo, portanto modificações até a finalização 

da categorização dos dados. 

Na análise de dados a pesquisadora reconheceu com rigorosidade os dados 

obtidos. Assim como, utilizou-se da triangulação dos dados (MINAYO, 2010) através 

da análise documental, entrevistas com os docentes e profissionais de saúde, 

permitindo que as informações fossem confrontadas em categorias e subcategorias 

de análise. Foram construídas seis eixos de categorias representadas a seguir: 
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Quadro IV – Categorias e subcategorias para análise dos dados. 

Categorias Subcategorias Compreensão 
Conhecimento 
construído 

 Percepção sobre a parceria 
ensino-serviço pelos 
docentes; 

 Percepção sobre a parceria 
ensino-serviço pelos 
profissionais de saúde. 

Esta categoria facilita a análise da 
visão conceitual e de percepção 
prática sobre a parceria ensino-
serviço tanto dos profissionais de 
saúde quanto dos docentes. 

Concepções sobre 
acolhimento 

 Receber os alunos; 

 Ser acolhido no serviço de 
saúde; 

 Ser acolhido pelos alunos e 
docentes. 

Analisa o sentimento de acolhimento 
dos docentes e profissionais de 
saúde, identificando se há uma 
sensibilidade das instituições de 
educação sobre o acolhimento dos 
profissionais, se é algo bilateral. 

Facilidades 
vivenciadas no 
trabalho do 
PINESC 

 Vínculo; 

 Parceria e contrapartidas; 

 Tempo. 

Buscou relatar as facilidades por 
profissionais e professores sobre o 
trabalho realizado no PINESC. 

Dificuldades 
vivenciadas no 
trabalho do 
PINESC 

 Tempo; 

 Infraestrutura; 

 Vínculo; 

 Excesso de alunos; 

 Vulnerabilidade da área; 

 Longitudinalidade; 

 Ausência dos docentes. 

Buscou relatar as dificuldades por 
profissionais e professores sobre o 
trabalho realizado no PINESC. 

Inserção dos 
alunos 

 Contato com a realidade; 

 Profissionais com práticas 
mais humanizadas; 

 (Des) Preparo. 

Pretendeu-se verificar se os 
objetivos propostos na disciplina 
promovem o desenvolvimento do 
aluno de medicina do primeiro 
semestre. 

Conhecimento 
sobre o COAPES 

 COAPES na visão do 

docente; 

 COAPES na visão do 

profissional. 

Esta categoria busca a percepção do 
conceito do COAPES na visão dos 
profissionais citados, na tentativa de 
analisar o conhecimento de ambos. 

Práticas 
educacionais 

 Esta última categoria visa analisar as 
práticas educacionais vivenciadas e 
citadas para contemplar os objetivos 
propostos pelo PINESC. 

Fonte: Confecção da pesquisadora, 2019. 

4.7. Questões Éticas 

Foram encaminhadas as cartas de anuências para a Secretaria Municipal de 

Saúde de Lauro de Freitas (Anexo A) e a Faculdade de Medicina da Unime (Anexo 

B) onde foram obtidas respostas afirmativas para realização da pesquisa. 

Para a avaliação ética devida, o projeto de pesquisa foi protocolado no 

sistema da Plataforma Brasil, uma base nacional e unificada de registros de 

pesquisas envolvendo seres humanos para todo o sistema CEP (Comitê de Ética em 

Pesquisa/CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa). Durante o 
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desenvolvimento desta pesquisa não houve discriminação na seleção dos indivíduos 

e os mesmos não foram expostos a riscos desnecessários. 

Esse projeto foi submetido à apreciação do CEP do Centro Universitário 

Estácio Bahia, visto que, todo e qualquer projeto que seja relativo a seres humanos, 

direta ou indiretamente deverá ser submetido ao Comitê, atendendo às 

determinações da Resolução 510/18 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), sendo 

aprovado sob o número do parecer 3.201.753 (Anexo C). 

Os sujeitos que aceitaram participar da pesquisa voluntariamente, receberam 

todas as informações e esclarecimentos a respeito desta, onde leram e após a 

anuência assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice A). Aos entrevistados, foi garantido o anonimato, a liberdade para retirar 

sua autorização para utilização dos dados na pesquisa com a devolução das 

informações, sempre que necessário e a garantia do emprego das informações 

somente para fins científicos. 

  

https://www.ufrgs.br/bioetica/res19696.htm#vulneráveis
https://www.ufrgs.br/bioetica/helsin4.htm#risco
https://www.ufrgs.br/bioetica/helsin4.htm#risco
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5. RESULTADO E DISCUSSÃO 

A presente pesquisa tem a finalidade de analisar as práticas educacionais 

relacionadas com a parceria ensino-serviço desenvolvidas nas unidades de saúde 

da família de Lauro de Freitas pela Faculdade de Medicina da Unime. 

A coleta de dados foi realizada no período de junho a agosto de 2019, por 

meio de análise documental e entrevistas utilizando os roteiros semiestruturados. 

Iniciou-se a coleta pela análise documental onde foram analisados 40 Relatórios 

produzidos pelos discentes, distribuídos em: 10 Relatórios de cada PINESC I, II, III e 

IV, respectivamente. Os PINESC I e II fazem parte do 1º ano e os PINESC III e IV 

fazem parte do 2º ano do curso de Medicina da Unime. O Relatório Final é 

confeccionado ao final de cada semestre pelos grupos de alunos. É composto dos 

seguintes tópicos: Introdução, Atividades Desenvolvidas, Avaliação e Considerações 

Finais. 

Na Introdução é apresentado o conceito do PINESC e os objetivos do 

semestre assim como descrição das unidades de saúde onde foram realizadas as 

atividades. No tópico das Atividades Desenvolvidas uma dissertação é 

confeccionada sobre as práticas realizadas durante o semestre correlacionando com 

o referencial teórico. Já o tópico da Avaliação é subdividido em: autoavaliação, 

avaliação do grupo e avaliação do desempenho dos coordenadores, módulo e ano, 

e do docente supervisor. Por último, nas Considerações Finais, o grupo avalia 

criticamente sobre o aprendizado, as dificuldades e os sucessos percebidos no 

PINESC e sua importância para a formação como profissional de saúde. 

Utilizando-se das informações coletadas nos Relatórios, tornou-se possível 

traçar algumas características. Na sua grande maioria os grupos eram formados por 6 

alunos cada. Os Relatórios possuíam entre 10 a 31 páginas, como retratados na 

Tabela III. 
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Fonte: Confecção da pesquisadora, 2019 

Tabela III – Documentos analisados do PINESC, Lauro de Freitas, 2017. 

PINESC I – 2017.1 PINESC II – 2017.2 PINESC III – 2017.1 PINESC IV – 2017.2 
Relatório Final 1 

 06 alunos-03 M e 03 F 

 14 páginas 

Relatório Final 1 

 06 alunos-01 M e 05 F 

 16 páginas 

Relatório Final 1 

 06 alunos-01 M e 05 F 

 17 páginas 

Relatório Final 1 

 06 alunos-01 M e 05 F 

 20 páginas 

Relatório Final 2 

 06 alunos-02 M e 04 F 

 16 páginas 

Relatório Final 2 

 06 alunos-06 F 

 16 páginas 

Relatório Final 2 

 07 alunos-01 M e 06 F 

 16 páginas 

Relatório Final 2 

 06 alunos-01 M e 05 F 

 13 páginas 

Relatório Final 3 

 05 alunos-01 M e 04 F 

 14 páginas 

Relatório Final 3 

 06 alunos-04 M e 02 F 

 12 páginas 

Relatório Final 3 

 07 alunos-05 M e 02 F 

 16 páginas 

Relatório Final 3 

 06 alunos-06 F 

 18 páginas 

Relatório Final 4 

 06 alunos-02 M e 04 F 

 11 páginas 

Relatório Final 4 

 06 alunos-02 M e 04 F 

 12 páginas 

Relatório Final 4 

 07 alunos-02 M e 05 F 

 14 páginas 

Relatório Final 4 

 07 alunos-03 M e 04 F 

 11 páginas 

Relatório Final 5 

 06 alunos-05 M e 01 F 

 18 páginas 

Relatório Final 5 

 07 alunos-01 M e 06 F 

 12 páginas 

Relatório Final 5 

 07 alunos-03 M e 04 F 

 12 páginas 

Relatório Final 5 

 06 alunos-06 F 

 31 páginas 

Relatório Final 6 

 06 alunos-02 M e 04 F 

 17 páginas 

Relatório Final 6 

 06 alunos-02 M e 04 F 

 21 páginas 

Relatório Final 6 

 06 alunos-02 M e 04 F 

 16 páginas 

Relatório Final 6 

 07 alunos-03 M e 04 F 

 15 páginas 

Relatório Final 7 

 06 alunos-06 F 

 19 páginas 

Relatório Final 7 

 06 alunos-02 M e 04 F 

 17 páginas 

Relatório Final 7 

 07 alunos-02 M e 05 F 

 10 páginas 

Relatório Final 7 

 06 alunos-01 M e 05 F 

 15 páginas 

Relatório Final 8 

 06 alunos-02 M e 04 F 

 13 páginas 

Relatório Final 8 

 06 alunos-02 M e 04 F 

 17 páginas 

Relatório Final 8 

 06 alunos-02 M e 04 F 

 17 páginas 

Relatório Final 8 

 06 alunos-01 M e 05 F 

 16 páginas 

Relatório Final 9 

 05 alunos-01 M e 04 F 

 13 páginas 

Relatório Final 9 

 06 alunos-06 F 

 16 páginas 

Relatório Final 9 

 06 alunos-01 M e 05 F 

 13 páginas 

Relatório Final 9 

 07 alunos-02 M e 05 F 

 14 páginas 

Relatório Final 10 

 06 alunos-01 M e 05 F 

 16 páginas 

Relatório Final 10 

 06 alunos-01 M e 05 F 

 15 páginas 

Relatório Final 10 

 07 alunos-03 M e 04 F 

 14 páginas 

Relatório Final 10 

 06 alunos-02 M e 04 F 

 15 páginas 

TOTAL: 58 ALUNOS; M - 19; F - 39 TOTAL: 61 ALUNOS; M - 15; F - 46 TOTAL: 66 ALUNOS; M - 22; F - 44 TOTAL: 63 ALUNOS; M - 14; F - 49 
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Houve a representatividade de 58 alunos do PINESC I; 61 do PINESC II; 66 

do PINESC III; 63 do PINESC IV. No gráfico 1, observa-se o sexo entre os 

discentes, sendo 71,8% do feminino e 28,2% do masculino, revelando a 

predominância do feminino. 

Gráfico I – Dados relacionados ao sexo dos discentes do PINESC, Lauro de Freitas, 
2017. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

5.1. Caracterização das Unidades de Saúde da Família em Estudo 

O município de Lauro de Freitas adota o horário de funcionamento em todas 

as suas unidades das 7 às 16h de segunda a sexta-feira devido às questões de 

violência em alguns bairros que possuem USF implantadas. As USF estudadas 

foram: Caiji/Vida Nova, Espaço Cidadão e Vila Nova, de acordo com os critérios 

mencionados anteriormente. 

Os serviços ofertados nas três unidades de saúde estudadas são: distribuição 

de medicamentos, curativos, imunização, marcação de consultas para toda a rede 

municipal de saúde, consultas médicas, odontológicas e de enfermagem. Os 

programas implantados contemplam o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento da criança, pré-natal, planejamento familiar, controle da 

hipertensão e diabetes, prevenção do câncer de colo uterino, programa nacional de 

71,8 % - 178 

28,2% - 70  

Feminino Masculino
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imunização, programa nacional contra a tuberculose e hanseníase, detecção e 

tratamento das infecções sexualmente transmissíveis. 

A Unidade de Saúde da Família Vila Nova aloca duas equipes de saúde da 

família e uma equipe de saúde bucal completas, com 02 médicos, 02 enfermeiros, 

04 técnicos de enfermagem, 01 odontóloga, 01 auxiliar de consultório dentário e 

cada equipe com 05 agentes comunitários de saúde totalizando 10 ACS. Além da 

equipe mínima a unidade possui também 01 gerente, 03 higienizadores, 02 

administrativos, 01 auxiliar de farmácia, 01 digitadora e 04 vigilantes. 

É uma unidade localizada em Portão, bairro conhecido no município devido a 

sua vulnerabilidade social decorrente da violência. Atende a população residente na 

comunidade que faz parte da área coberta assim como acolhem algumas pessoas 

que pertencem à área descoberta no seu dia a dia. Cada ACS acompanha em torno 

de 600 pessoas ficando sob a responsabilidade de cada equipe em média 3.000 

pessoas. No que se refere ao perfil epidemiológico a grande incidência é de sífilis 

congênita. 

A outra USF Caji/Vida Nova tem como comunidades adscritas Caji e Vida 

Nova. A assistência a essas comunidades acontece por intermédio de quatro 

equipes integrantes das unidades que se responsabilizam por cada intercorrência da 

sua determinada região, sendo que há a ausência de um médico na unidade. Possui 

03 médicos, 04 enfermeiros, 07 técnicos de enfermagem e 18 agentes comunitários 

de saúde distribuídos entre as equipes. Para ampliação da assistência, há quatro 

equipes de saúde bucal, cujos serviços atendem às duas comunidades, sendo 

composta por 04 dentistas e 04 auxiliares em saúde bucal. Além desses 

profissionais a unidade ainda possui 03 gerentes, 02 higienizadores, 04 

administrativos, 01 digitadora e 05 vigilantes. 

Está inserida no bairro Caji/Vida Nova, possuindo uma boa localização. Fica 

próxima a sede da IES sendo uma das unidades mais solicitadas pelos discentes 

devido à facilidade de acesso e transporte. As principais enfermidades atendidas 

pela unidade são a hipertensão arterial e diabete mellitus, em que a hipertensão é 

responsável pelo maior número de óbitos, acometendo principalmente o sexo 

feminino. Ainda que a unidade desenvolva os programas destinados ao controle e 
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acompanhamento para a redução de agravos, a exemplo do Hiperdia2, há uma 

dificuldade de adesão aos mesmos, influenciando negativamente na resolutividade. 

Durante a coleta de dados os profissionais foram questionados sobre o quantitativo 

da população por equipe, mas estes informaram que estava sendo realizado um 

novo mapeamento da área devido uma grande demanda por assistência. Dessa 

maneira, os profissionais buscam o controle da quantidade de usuários e assim, 

uma definição do território mais fidedigna. 

Por último tem-se a USF Espaço Cidadão que fica localizada no Bairro de 

Itinga, possui três eSF incompletas, compostas por uma médica, contratada 

recentemente, três enfermeiras, quatro técnicos de enfermagem e quatro ACS cada 

equipe. A unidade também possui uma equipe de saúde bucal com 01 odontóloga e 

01 auxiliar de consultório dentário assim como 01 gerente, 03 administrativos, 01 

auxiliar de farmácia, 01 digitador, 02 higienizadores e 03 vigilantes. 

A região de abrangência da USF apresenta um alto índice de hipertensos e 

diabéticos e um aumento na incidência de sífilis. A unidade ainda possui uma 

estrutura inadequada tendo em vista que às vezes faltam salas para atendimento. É 

uma das unidades de saúde mais distante da Faculdade havendo muitas queixas 

por parte dos alunos quando são alocados nela. 

As duas primeiras unidades contam com o apoio do NASF tendo na sua 

composição 01 fisioterapeuta, 01 psicólogo, 01 fonoaudióloga, 01 assistente social e 

01 educador físico. Esses profissionais comparecem nas unidades uma vez na 

semana em dias diferentes. 

5.2. Perfil dos Profissionais de Saúde e Docentes 

5.2.1. Profissionais de Saúde das Unidades de Saúde da Família de Lauro de 

Freitas 

As entrevistas realizadas com os profissionais de saúde possibilitaram traçar 

um perfil destes, baseado em dados pessoais e de formação profissional. Num 

universo de 30 profissionais de saúde entrevistados a grande maioria foi do sexo 

feminino, num total de 25 e apenas 05 do sexo masculino. O gráfico abaixo retrata a 

idade dos profissionais por sexo, a qual varia entre 30 e 69 anos. 

                                            
2
 Hiperdia - Programa Nacional de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 
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Gráfico II – Distribuição dos profissionais de saúde por idade e sexo, Lauro de Freitas, 
2019. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

De acordo com as entrevistas, 50% dos profissionais de saúde são solteiros. 

Todas as categorias profissionais foram representadas na pesquisa, sendo 04 

médicos (66,7%), 07 enfermeiros (87,5%), 06 técnicos de enfermagem (50%) e 13 

ACS (32,5%). Os motivos pela ausência de alguns sujeitos na pesquisa foram: 01 

médica ausente no dia agendado para coleta de dados; 01 médica possuir apenas 

03 dias de contratação não tendo contato com o objeto da pesquisa; 01 enfermeira e 

06 técnicas de enfermagem se recusaram a participar da entrevista; 

incompatibilidade de horários com os ACS devido as atividades deles serem 

realizadas fora da unidade. 

As identidades dos sujeitos envolvidos na pesquisa foram para manter o sigilo 

e o anonimato dos entrevistados. Os profissionais de saúde ficaram representados 

da seguinte forma: 

Quadro V– Identificação dos profissionais de saúde por categoria profissional. 

Fonte: Confecção da pesquisadora, 2019. 
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30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos

Feminino 10 8 4 3

Masculino 4 0 1 0

Categoria Profissional Identificação Profissionais de saúde 

Médico M M1, M2, M3 e M4 

Enfermeiro E E1, E2, E3, E4, E5, E6 e E7 

Técnico de enfermagem TE TE1, TE2, TE3, TE4, TE5, TE6 

Agentes Comunitários de Saúde ACS ACS1, ACS2, ACS3, ACS4, ACS5, 
ACS6, ACS7, ACS8, ACS9, 
ACS10, ACS11, ACS12, ACS13 
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Com relação à especialização em saúde da família ou atenção básica apenas 

27,3% possuem, dentre os profissionais de saúde de nível superior. Este fato torna-

se preocupante ao perceber uma lacuna na formação profissional da área específica 

de atuação no momento, fazendo-se necessária uma sensibilização dos mesmos 

quanto à questão. A tabela abaixo retrata a avaliação do tempo de atuação destes 

profissionais na atenção básica especificamente sob o trabalho na Estratégia Saúde 

da Família, observou-se um intervalo de 11 meses a 22 anos de experiência e ao se 

considerar o tempo de atuação na unidade de saúde que trabalha atualmente variou 

entre 01 mês e 22 anos, cerca de 66,7% dos profissionais de saúde permanecem no 

seu local de trabalho há mais de 03 anos. 

Tabela IV – Tempo de experiência profissional dos profissionais de saúde, Lauro de 
Freitas, 2019. 

Profissional Tempos de experiência na ESF 
Tempo de atuação nesta unidade de 

saúde 

M1 20 anos 02 anos 

M2 08 anos 05 anos 

M3 09 anos 05 anos 

M4 05 anos 03 anos 

E1 11 meses 11 meses 

E2 18 anos 03 anos 

E3 01 ano 06 meses 

E4 16 anos 15 anos 

E5 02 anos e 5 meses 02 anos e 5 meses 

E6 15 anos 01 ano 

E7 01 mês 01 mês 

TE1 10 anos 10 anos 

TE2 16 anos 02 anos 

TE3 03 meses 03 meses 

TE4 03 anos 03 anos 

TE5 08 anos 03 meses 

TE6 02 anos 02 anos 

ACS1 14 anos 14 anos 

ACS2 15 anos 15 anos 

ACS3 20 anos 08 anos 

ACS4 13 anos e 09 meses 13 anos e 09 meses 

ACS5 03 anos e 02 meses 03 anos e 02 meses 

ACS6 03 anos 03 anos 

ACS7 03 anos 03 anos 

ACS8 22 anos 22 anos 

ACS9 03 anos e 03 meses 03 anos e 03 meses 

ACS10 03 anos 03 anos 

ACS11 12 anos 12 anos 

ACS12 13 anos 13 anos 

ACS13 12 anos 12 anos 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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5.2.2. Docentes da Faculdade de Medicina da Unime 

Em um universo de 09 docentes, apenas 1 não foi possível realizar a 

entrevista devido a incompatibilidade de horários com a pesquisadora. Várias 

tentativas foram realizadas sem êxito. Dentre 08 docentes entrevistados, apenas 01 

(12,5%) era do sexo masculino, havendo uma predominância do sexo feminino 

(87,5%), sendo 05 enfermeiras, 02 médicas e 01 bacharel em saúde. Na sua grande 

maioria, os docentes eram casados correspondendo a 75%, 12,5% de solteiro e 

12,5% de divorciado. O gráfico abaixo apresenta a faixa etária dos docentes. 

Percebe-se que a faixa etária de 40-49 anos é que apresenta maior concentração 

dos entrevistados. 

Gráfico III – Número de docentes por faixa etária, Lauro de Freitas, 2019. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Respeitando o anonimato entre os pesquisados, os docentes ficaram 

representados da seguinte forma: 

Quadro VI– Identificação dos docentes da Unime. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

0

0,5

1

1,5
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2,5
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20-29 anos 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos

Faixa Etária 1 2 3 2

Identificação Formação 
Profissional 

Tempo de 
experiência 
na docência 

Tempo de 
atuação 
na IES 

Especialização 
na docência 

Experiência 
na APS 

D1 Enfermeira 08 anos 03 anos Sim Sim 

D2 Enfermeira 16 anos 09 anos Sim Sim 

D3 Enfermeira 10 anos 02 anos Sim Sim 

D4 Enfermeira 13 anos 09 anos Sim Sim 

D5 Enfermeira 16 anos 05 anos Não Sim 

D6 Bacharel em saúde 03 anos 03 anos Não Sim 

D7 Médica 02 anos 02 anos Sim Sim 

D8 Médica 09 anos 02 anos Sim Sim 
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Quanto ao quesito da especialização e/ou experiência na atenção primária a 

saúde, 100% dos entrevistados responderam positivamente, enquanto na 

especialização na área da docência apenas 75% possuíam essa formação. 

Ao avaliar o tempo de experiência na docência destes participantes da 

pesquisa observou-se um intervalo de 2 a 16 anos. Enquanto o tempo de 

experiência na IES estudada observou-se redução no intervalo em torno de 2 a 9 

anos, descritas no Gráfico IV. 

Gráfico IV – Tempo de experiência na Unime entre os docentes, Lauro de Freitas, 
2019. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

5.3. Buscando o Saber: Conhecimento construído 

5.3.1. Identificando o conhecimento: percepção sobre a parceria ensino-

serviço pelos docentes 

Na percepção de alguns docentes, a aproximação entre os discentes e os 

serviços de saúde favorece um contato com a realidade. A realidade da 

comunidade, que esses alunos vão observar é um ponto importante. Com isso, os 

futuros profissionais médicos terão formação mais comprometida com a 

comunidade, treinados na rede pública de saúde, encontrando soluções com os 

recursos disponíveis e comprometidos com a saúde da população, o que pode ser 

resgatado nas falas: 

[...] que esses alunos quando saiam da faculdade eles saiam sabendo como 
é o processo de trabalho da rede SUS, não só voltada para rede privada 
[...]. (D5) 
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[...] ele entrar em contato com o funcionamento do serviço, com o 
atendimento dos pacientes. Eles enxergarem como esse sistema de saúde 
funciona. (D7) 
[...] a pessoa não é só um doente, ela é uma pessoa como um todo. Então 
ele não pode ser só um especialista [...] ele atenda aquela pessoa como um 
ser integral. Então por aí eu acho que se essa pessoa já tem uma 
convivência na área da saúde, na parte pública vamos dizer assim, que é a 
parte mais difícil que as pessoas precisam mais, eles com certeza vão se 
sensibilizar mais, humanizar mais e tentar fazer uma medicina diferente. 
(D8) 

 

Neste contexto, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de Medicina 

trouxeram novos delineamentos de formação e desenvolvimento de habilidades e 

competências que instrumentalizam o médico para sua atuação. Buscam construir 

um perfil acadêmico e profissional com competências, habilidades e conteúdos de 

acordo com as necessidades reais da sociedade, bem como para atuarem com 

qualidade e resolutividade (PÍCOLI; et al, 2017). Este modelo propõe a humanização 

das práticas de saúde, buscando a satisfação do usuário através do estreitamento 

das relações entre este e os profissionais de saúde. 

O curso de Medicina após a publicação da nova DCN de 2014 tem como 

propósito vincular à realidade vivenciada pelo aluno no campo de prática de 

atuação, articular a teoria e a prática, integrar as atividades da universidade com os 

serviços de saúde (CNE, 2014). Nas entrevistas, o favorecimento dessa articulação, 

é ressaltado, dentre as falas abaixo: 

[...] seria uma introdução dos acadêmicos de medicina em campos de 
prática, em cenários de prática com o início precoce e que a gente tenha 
esse retorno, onde o aluno possa realmente está vivenciando, conhecendo 
essa prática das atividades e associando com a teoria [...] (D2) 
Bom, ensino-serviço eu acredito que seja você levar para a prática, para o 
dia a dia das atividades, você levar a articulação da teoria e da prática [...] é 
mostrar para o aluno aquilo que você fala na teoria ele ver como funciona 
na prática [...] (D4) 
[...] que introduz o aluno desde o primeiro semestre nas unidades de saúde 
para que eles possam experimentar, passar por essa experiência da prática 
o que eles estão estudando na teoria [...] (D5) 
[...] é você interligar um aspecto que seria pedagógico, teórico, educacional 
a um aspecto prático, da vivência [...] (D6) 

Em algumas falas foi possível observar essa parceria sendo vista também 

como um benefício para todos os atores envolvidos no processo: 

[...] para a universidade os alunos terem a oportunidade de praticar aquilo 
que já foi teorizado em sala e o serviço poder ter de contrapartida a mão de 
obra desse aluno, a expertise talvez desse preceptor que acompanha esse 
aluno. [...] Então parceria pra mim seria isso, é algo que é para os dois [...] 
(D1) 



59 

 

[...] é o ganho para o aluno, mas também é um ganho para o serviço. 
Porque o aluno quando está na prática junto com o professor de alguma 
maneira ele contribui para o serviço, seja nas atividades educativas [...] (D4) 
[...] quando chegam alunos de uma instituição para esse serviço ela agrega 
muito né. [...] trazendo tanto atualizações para alguns profissionais porque 
eles podem promover uma capacitação como também vim com recursos 
novos, atualizados [...] (D3) 

Pizzinato et al (2012) define integração ensino-serviço sendo um trabalho 

coletivo e integrado entre discentes e docentes das instituições de ensino superior 

com os profissionais de saúde que compõem as equipes dos serviços de saúde 

visando à qualidade de atenção à saúde individual e coletiva, à qualidade da 

formação profissional e ao desenvolvimento dos trabalhadores dos serviços. 

5.3.2. Identificando o conhecimento: percepção sobre a parceria ensino-

serviço pelos profissionais de saúde 

Ao avaliar as falas de alguns profissionais de saúde eles reafirmam o 

benefício da parceria ensino-serviço já apresentados pelos docentes: 

[...] só traz benefício tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho muito 
importante essa parceria e quem ganha é a qualidade do serviço e 
principalmente também os pacientes. Então essa parceria deve existir e 
deverá ser fortalecida cada vez mais. (E3) 
[...] que é uma parceria que ela tem fins pra benefício futuro, porque a 
pessoa que hoje está aprendendo aqui [...] vai estar aqui no posto, um dia 
ela vai vim como funcionário e ela vai trazendo tudo aquilo que ela 
aprendeu na prática pra mostrar para essa comunidade [...] (ACS5) 
[...] você poder ofertar campo de prática aos estudantes e ter uma 
contrapartida para o serviço e para a população que estar assistida pelo 
serviço. (M2) 

Contrapondo o que pensam alguns profissionais, como pode ser observado 

nas seguintes falas: 

[...] como agente comunitária de saúde, pra mim em particular não 
acrescenta em nada. [...] tem pessoas que tipo eu vou estar sendo tipo 
como babá dentro da minha área sendo que eu já tenho muita coisa pra 
fazer então eu não vejo vantagem pra mim dentro da minha profissão [...] 
(ACS4) 
[...] O que é que essa comunidade também tem a ganhar com esse 
trabalho? Porque assim é importante que o aluno seja beneficiado, óbvio, 
mas é importante que a comunidade também tenha um retorno e 
sinceramente não vejo esse acolhimento na universidade [...] (ACS11) 

Essas falas e pensamentos vão de encontro às iniciativas do Ministério da 

Saúde e Educação onde incentivam a parceria entre as instituições de ensino 

superior e os serviços de saúde. Tal iniciativa busca valorizar o desenvolvimento da 

formação de profissionais de saúde em consonância com os princípios do SUS e 
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mais comprometidos com as necessidades de saúde da população (CARNEIRO; et 

al, 2011). 

Segundo Vendruscolo et al (2016) o aprendizado no SUS significa aprender 

na prática, ou seja, um conhecimento abrangente que não se restringi a conseguir 

reproduzir procedimentos. 

[...] deixo com que eles atendam, claro sob o meu olhar supervisionando [...] 
(E6) 
[...] no caso uma faculdade que tem seus alunos em formação e que 
termina usando o serviço público né que é ofertado para pacientes em 
atendimento para seu aprendizado e formação. (E5) 
[...] a faculdade ela estar ensinando e eles vindo num posto de saúde eles 
estão vivenciando todo o procedimento porque a realidade do ensino numa 
faculdade para uma realidade você vivenciando o dia a dia é totalmente 
diferente e eles percebem isso. [...] (ACS10) 

Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Medicina, mediante a adoção de modelo pedagógico inovador, atualmente é 

caracterizado por três princípios: aprendizagem centrada no estudante, baseada em 

problemas e orientada à comunidade, conduzindo a uma formação médica; um 

projeto político-pedagógico fundamentado na flexibilidade curricular, no humanismo 

e na interdisciplinaridade; em metodologias ativas de aprendizagem (CNE, 2014). 

5.4. Concepções sobre acolhimento 

Considerando o acolhimento como ponto de partida essencial para a 

efetivação da parceria ensino-serviço buscou-se nessa categoria trazer as visões 

dos atores envolvidos nesse processo na tentativa de entender os pontos frágeis e 

fortes dessas relações. De acordo com Vendruscolo et al (2016) quando a 

integração ensino-serviço acontece de forma efetiva, unindo docentes, discentes e 

profissionais de saúde com o foco central no usuário, este distanciamento entre o 

ensino e a produção dos cuidados em saúde se ameniza. 

Integrar os serviços de atenção à saúde com as universidades traz consigo 

algumas exigências, dentre elas, sobretudo relações horizontais, processos de 

trabalhos conjuntos, interesses em comum e alinhamento das necessidades e 

potencialidades. A aproximação efetiva entre a formação profissional e a assistência 

à saúde abrange várias possibilidades entre o saber e o fazer. Para tanto, é 

necessária clareza para tornar reais os objetivos dessa integração (PIZZINATO; et 

al, 2012). 
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A IES deve-se preocupar em identificar as necessidades dos serviços e 

cenários de prática, estabelecendo acordos de contribuição docente/discente para 

os serviços de saúde. Em contrapartida, os profissionais de saúde devem sentir-se 

co-responsáveis pela formação dos futuros profissionais. É necessário sensibilizar 

os atores envolvidos nos locais onde se desenvolvem os cuidados e o processo 

ensino-aprendizagem (OLIVEIRA; et al, 2017). 

5.4.1. Sentimento do profissional de saúde ao receber os alunos 

Levando em consideração a importância dessa relação para a parceria 

ensino-serviço, como já foi mencionado, os profissionais de saúde foram 

questionados sobre o sentimento ao receberem discentes na unidade. Observou-se 

na grande maioria das falas dos profissionais de saúde sentimentos de felicidade, 

alegria, prazer, orgulho, satisfação entre outros, como se pode evidenciar nos 

diversos depoimentos: 

Nós ficamos muito felizes quando nós recebemos os alunos aqui [...] 
(ACS7) 
Eu sinto prazer em passar o que eu sei para eles, hoje eles precisam que 
eu passe essa experiência, mas amanhã eu posso me bater com eles na 
frente e eles passarem outra experiência pra mim também [...] (TE5) 
Eu particularmente gosto porque é uma oportunidade de passar para eles 
né, toda nossa vivência aqui na unidade que é diferente da sala de aula, a 
vivência na prática é um pouco diferente e eu gosto [...] (M4) 
[...] eu sinto um imenso orgulho de ter sido contemplada em estar passando, 
ajudando de alguma forma esses alunos, esses futuros profissionais [...] 
(E4) 
[...] eu sempre gostei porque eu sempre tive na minha mente que se eles 
não participar como é que eles vão saber da prática, então pra mim eu acho 
interessante isso. (ACS10) 

Percebe-se que esses sentimentos não se restringem apenas a uma 

categoria profissional. Todas foram representadas com uma visão positiva e 

satisfatória quanto à presença dos alunos nas unidades de saúde. 

Dos 30 profissionais entrevistados, uma profissional de saúde (3,3%) relatou 

um sentimento negativo, retratado na seguinte fala: 

Eu sinto uma apreensão, eu sei que tem mais pessoas aqui [...] alguns 
pacientes às vezes não gosta quando tem os estagiários [...] muitos 
pacientes não concordam em ser atendido junto com os estagiários. (ACS8) 

Enquanto que uma outra profissional (ACS4) não expressou nenhum tipo de 

sentimento: 

Normal, não tenho assim nem alegria nem tristeza. Eu sei da importância 
pra quem estuda, mas não me acrescenta em nada. 
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Para que o aprendizado seja transformador e significativo é necessário que 

ambos os lados envolvidos, educador e aprendiz estejam motivados no processo. A 

quem ensina é necessário desenvolver competências afetivas e relacionais como 

habilidades de comunicação e paciência. A quem aprende é indispensável o 

interesse pela atividade, a disponibilidade para aprender e a capacidade de superar 

desafios. A ambos é necessário envolvimento, troca e interação (BERBEL, 2011). 

5.4.2. Sentimento do docente ao ser acolhido no serviço de saúde 

De forma geral, o sentimento dos docentes (7) no acolhimento recebido pelos 

profissionais de saúde é vista de forma tranquila e satisfatória, constatado nas falas 

abaixo: 

Minha relação com os profissionais da unidade é boa, eu não tenho 
felizmente nenhum tipo de intercorrência ou de relação ou qualquer questão 
que fizesse ter dificuldade com os profissionais das unidades 
especificamente [...] (D6) 
Eu particularmente não tenho dificuldades na relação com os profissionais 
[...] eu não tenho assim dificuldades na relação e na pactuação das 
atividades (D4) 
De forma tranquila [...] é importante a gente saber a hora de avançar e de 
recuar [...] (D3) 
[...] eu tenho uma facilidade e tenho uma relação boa com as unidades que 
eu atuo ao PINESC, mas a relação é boa e é permitida quando se tem uma 
relação de respeito, de parceria, de ajuda mútua com a própria equipe. (D2) 

Uma única professora relatou durante a entrevista experiências diferenciadas 

em relação ao acolhimento recebido em unidades de saúde: 

Eu já vivenciei em várias unidades. Eu posso enumerar aqui quatro 
unidades e em algumas muito fáceis porque os profissionais entendiam o 
contexto da disciplina [...]. Já passei por situações de não ter nenhum 
suporte da equipe [...]. Essa minha última experiência, que foi talvez a mais 
recente e a que eu percebi um maior engajamento da unidade [...] (D5) 

Percebe-se com isso que o acolhimento ainda não é concretizado em todas 

as unidades onde as atividades do PINESC são desenvolvidas. O processo de 

integração do ensino e serviço em saúde é complexo e envolve diferentes atores, 

cada um com suas expectativas, saberes e motivações. É necessário um intenso 

envolvimento entre as instituições de ensino e os serviços de saúde, com 

negociação de papéis, responsabilidades, recursos e contrapartidas. Além de se 

preocupar com um ambiente harmonioso para que as atividades de ensino sejam 

desenvolvidas em conjunto com as atividades de assistência, garantindo uma 

formação voltada para a realidade sem sobrecarregar os professores e valorizando 

os profissionais (CABRAL; et al. 2008). 
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A busca de uma formação acadêmica na área da saúde diferenciada aponta 

para a necessidade de reorientar as relações entre profissionais de saúde, 

instituições de ensino e comunidade e de redefinir processos formativos para 

atuação em um mundo cada vez mais novo e em constante processo de 

transformação, garantindo o atendimento integral e humanizado à população 

(CECIM, 2011). 

5.4.3. Profissional de saúde: sentimento de ser acolhido pelos alunos e 

docentes 

Já na visão dos profissionais quanto ao acolhimento pelos discentes e 

docentes da faculdade, os depoimentos dos mesmos revelam contradições nessas 

visões: 

[...] são muitos educados, muitos prestativos, querem conhecer a gente, 
procura ver a possibilidade de ajudar de uma forma bem tranquila [...] 
(ACS1) 
Então, eu não tive ainda contato com os professores não (M1) 
[...] os professores conversam com a gente, procura sempre tá se 
envolvendo, querendo saber como eles podem ajudar a comunidade 
(ACS7) 
Oh, vou te dizer a verdade, pouquíssima. Não são todos os professores que 
eu tenho vínculo [...] com os alunos se torna mais difícil ainda, porque o 
professor está sendo uma ponte, do aluno com o agente de saúde [...] 
(ACS10) 
[...] o que a gente precisa deles para alguma coisa eles estão sempre 
servindo, o que precisar (E1) 
[...] eles chegam bastante curiosos para saber em que eles podem ajudar e 
prestativos também (TE6) 

O acolhimento não é uma prática isolada, mas um conjunto de práticas que se 

traduz em atitudes que as pessoas tomam nas interações que se estabelecem no 

ambiente que se relacionam. O desafio que se coloca aos atores envolvidos nesse 

processo de ensino-aprendizagem é o de repensar valores, questionar a ética, 

superar as dificuldades; a partir das relações de acolhimento. O acolhimento se 

apresenta como um elemento importante e tem contribuído para essa integração 

ensino-serviço se efetivar (BRASIL, 2017). 

Apesar de uma grande parte dos docentes afirmar que são bem acolhidos nas 

unidades percebe-se que esse acolhimento não é realizado por alguns quando se 

trata do acolhimento deles e/ou alunos em relação aos profissionais de saúde. 

Mediante algumas falas constata-se que na visão dos trabalhadores de saúde o 

acolhimento ainda não está sistematizado nos locais onde são desenvolvidas as 
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atividades do PINESC, podendo ser uma das justificativas para que essa parceria 

apresente algumas dificuldades e entraves para acontecer. É evidente que algumas 

características são necessárias e desejáveis para que a prática do acolhimento seja 

efetivada e haja uma interconexão entre a tríade (profissionais de saúde-docentes-

discentes) tais como: capacidade de escuta, empatia, bom relacionamento, 

paciência e efetividade. 

A parceria ensino-serviço fica fortalecida com o aumento do diálogo entre 

profissionais de saúde, professores e alunos no processo de formação. É 

fundamental a participação dos alunos como sujeitos ativos do processo de ensino-

aprendizagem, na interação com os serviços de saúde e na aprendizagem do 

trabalho em equipe multidisciplinar. A presença do professor, como facilitador do 

processo de construção do conhecimento. A contribuição dos profissionais de saúde 

de forma efetiva desempenhando papel fundamental na formação do futuro 

profissional, assumindo o papel de articulador das ações e atividades no território 

(ALBUQUERQUE, 2008). 

Espera-se desenvolver uma metodologia de ensino que valorize a 

diversificação dos locais de ensino-aprendizagem, o treinamento em serviço e as 

experiências de aprendizagem em equipe almejando a construção de um novo 

modelo pedagógico que integre excelência técnica e relevância social (BERBEL, 

2011). 

5.5. Facilidades e dificuldades vivenciadas no trabalho do PINESC 

Retratar práticas docentes eficientes, seja elas dentro ou fora do campo 

prático, no contexto social atual se torna uma questão relevante de ser debatida, 

tendo em vista que vivencia-se uma conjuntura de mão dupla. De um lado confronta-

se com a essência de objetivos traçados por uma disciplina a serem concretizados 

no campo de atuação. Em contrapartida, se produz uma expectativa dos 

profissionais ritmizados no seu cotidiano de trabalho com vivências e experiências 

diversas que sobrepõe por vezes o esperado. A categoria vigente avalia estas 

perspectivas diversas nos olhares oportunos de cada participante deste processo de 

formação educacional. 
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Possibilitará desta forma, expandir a visão quanto às facilidades e 

dificuldades de cada um na concretização do objetivo proposto pelo PINESC e com 

isso, produzir uma integração entre o ensino e o serviço de saúde. 

5.5.1. Facilidades 

5.5.1.1. Vínculo 

O vínculo foi visto tanto como facilidade quanto dificuldade. Apresentando 

visões diferenciadas quanto a esse quesito, de acordo com os depoimentos: 

[...] de facilidade a gente tem o vínculo com as unidades [...] é uma parceria 
muito positiva e que a gente tem um retorno muito grande porque facilita 
nosso trabalho, principalmente, a gente cativar os agentes de saúde da 
equipe (D2) 
Minha maior facilidade é a experiência em saúde da família [...] ter tido a 
possibilidade de implantar o serviço em algum momento na minha profissão 
isso trouxe facilidades de entrosamento com a equipe que eu iria atuar [...] 
(D5) 

O vínculo entendido como um pilar fundamental para a produção das relações 

de trabalho em saúde foi relatado positivamente por 02 profissionais entrevistados. 

Assim, estes trazem a percepção de parceria entre os envolvidos permitindo que 

ambas as partes possam influenciar positivamente na construção do saber 

promovendo discussões outras que elevem o nível da dinâmica do ensinar como 

troca de experiência. Desta forma, o vínculo permite uma avaliação honesta do 

docente e do profissional de saúde que infere na atuação da problematização da 

realidade e busca de soluções cabíveis e viáveis para a produção do conhecimento 

de forma mais clara. Com isso, esta parceria na relação de trabalho reflete o 

comprometimento, a cumplicidade, respeito e flexibilidade tanto na academia quanto 

no local de exercício laboral. Isto permite que os atores envolvidos consigam evoluir 

numa participação ativa do planejamento das ações que contribua tanto para a 

necessidade local quanto para a produção do saber para com os acadêmicos. 

5.5.1.2. Parceria e contrapartidas 

Dentre as facilidades apresentadas, a que mais se destacou foi de como a 

presença dos alunos ajudavam no desenvolvimento das atividades. Destacaram que 

os encontros constituíam em espaços de troca e contrapartidas onde os atores 

envolvidos eram beneficiados na parceria ensino-serviço: 
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[...] os alunos ajudam bastante, esses alunos se envolvem, eles opinam, a 
gente discute, eles conversam com os pacientes. Então eles se envolvem 
na consulta do paciente [...] (E4) 
[...] de facilidade, de benefício eu enxergo e escuto também dos 
profissionais é o que a gente deixa lá para a equipe de saúde. O que os 
profissionais trazem pra gente é que a gente acaba ajudando, contribuindo 
mesmo em todas as atividades [...] (D1) 
[...] eu acho que a parte da facilidade é porque eles ajudam o coletivo, nas 
salas de espera, nos atendimentos dos grupos, quando a gente atendia em 
grupos eles ajudavam [...] (M3) 
[...] a facilidade de quando eu tenho aluno é que eu posso contar com eles 
para fazer uma sala de espera, para dar uma orientação [...] eles trazem 
alguma coisa de protocolo ou alguma coisa impressa, algum banner [...] a 
população gosta de ser atendida por eles, não tem nenhum tipo de barreira 
(E5) 
[...] não apenas entrar na unidade e usufruir o que eles podem nos oferecer, 
oferecer aos estudantes, mas sim também oferecer a essa unidade algo 
positivo, de crescimento, que possam ajudar no dia a dia do 
desenvolvimento das atividades do profissional [...] (D5) 
Facilidade no atendimento, acolhimento a comunidade, ele dar apoio de 
várias formas aqui [...] então eu acho importante porque além de ajudar a 
unidade, eles ajudam a comunidade e muito. (ACS2) 
Facilita na troca, na troca de aprendizado dele com a gente, a gente 
aprende com eles, eles aprendem com a gente. (ACS9) 
[...] facilita a agilidade de ter um serviço, você consegue ser mais rápida, 
você consegue atender o paciente, fazer todos os procedimentos [...] (TE5) 

As falas retratam a importância do “contribuir”, entendida positivamente na 

perspectiva de troca de experiência e atualização. Há um compartilhamento do 

conhecimento dos profissionais de saúde como também dos acadêmicos que 

promovem e trazem novas informações e confrontam estas com a realidade 

vivenciada pela equipe de saúde atuante no momento. Assim, os entrevistados 

relatam o previsto por Albuquerque (2008) no processo de interação ensino-serviço, 

como espaço de diálogo entre trabalho e educação. O autor refere este ser um lugar 

privilegiado para a percepção do docente, discente e profissional de saúde os quais 

estabelecem seus papéis sociais na confluência dos seus saberes. 

Além disso, a presença dos estudantes nas unidades também foi referida 

como fortalecedora na produção de atividades lúdicas, educativas e criativas que por 

vezes diante das inúmeras competências vivenciadas no cotidiano dos profissionais 

de saúde, estas ficam postergadas e muitas vezes esquecidas. É um valor a ser 

agregado não apenas para o estudante, tão pouco para os profissionais, mas uma 

grande contribuição para a comunidade que também permite o processo de 

aprendizagem destes alunos. Desta forma, as trocas transcendem as instituições e 

seus participantes (universidade; unidade de saúde) e volta-se ao principal 

protagonista da saúde que é o usuário dos serviços. 



67 

 

5.5.1.3. Tempo 

Durante as entrevistas, a questão da disponibilidade que os 

docentes/discentes possuem para o atendimento a população foi destacada como 

uma facilidade na construção de um vínculo com o usuário, como pode-se observar 

nas seguintes falas: 

[...] um outro benefício para o serviço, para a comunidade é que a gente tem 
mais tempo, é claro, porque a gente não precisa cumprir uma produtividade 
diária [...] então a gente fica mais aberto com aquele aluno, aquele paciente 
que fica uma hora às vezes, uma hora e meia numa consulta e ela sai de lá 
toda feliz. E a gente escuta muito isso: “na semana que vem eu posso voltar 
com vocês também?” [...] (D1) 
[...] as vezes o que eles precisam é de um olhar mais humano, quando 
vocês vão lá, vocês sentam, conversam, sorriem, olha no olho, se interessa 
pelo problema daquela pessoa [...] (ACS3) 
[...]quando tem o estudante fica melhor, porque a gente vai na micro área, 
leva ele, porque ele vai específico para aquela família, ouve mais, o que 
mais eles gostam é de ser ouvido. Então os estudantes vão ali para aquela 
família, então ele ouve as pessoas, orienta, tem mais tempo [...] (ACS12) 

As ações desenvolvidas pelos discentes e os docentes suprem muitas vezes 

a carência de disponibilidade dos profissionais de saúde que diante da sua rotina de 

trabalho e metas a cumprir não conseguem exercer com dedicação as demandas 

encontradas. As visitas domiciliares são produzidas com um olhar mais amplo pelos 

estudantes, conseguindo produzir um diagnóstico local e social que por vezes não 

são conduzidos e relatados pelos profissionais diante da sua realidade de trabalho. 

Os entrevistados relataram sobre o tempo de escuta qualificada ofertada pelos 

alunos que conseguem desenvolver uma compreensão das necessidades ativas dos 

usuários além de conduzir informações importantes para a produção da saúde na 

comunidade assistida. É com este olhar que os discentes conseguem resgatar o 

olhar primário, porém não menos importante que por vezes ficam esquecidos na 

escolha do tempo a ser ofertado pelos profissionais para cada usuário. 

5.5.2. Dificuldades 

5.5.2.1. Tempo 

Não se podem esquecer os obstáculos presentes, assim como o vínculo, o 

tempo também foi mencionado nas duas categorias. As cobranças por 

produtividade, na maioria das vezes, pelos gestores da saúde fazem com que os 

profissionais aleguem uma agenda superlotada, gerando uma falta de tempo para o 
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acolhimento aos alunos. Ao analisar os discursos das entrevistas, percebe-se a 

visão dos participantes: 

[...] por outro lado os alunos muito no começo do curso se você atende uma 
demanda normal do posto sem parar para explicar eles acabam ficando 
sem entender o que está acontecendo. Então você precisa reduzir um 
pouco a velocidade do atendimento para explicar para os alunos o que está 
acontecendo [...] (M2) 
[...] porque eu preciso pausar para que o aluno veja, eu preciso fazer todos 
os tempos da consulta, eu preciso dar espaço para que o aluno possa tirar 
uma dúvida, um tempo para ele pegar, ele ver, eu preciso explicar para ele, 
é uma consulta que demora mais ou menos o dobro do tempo em ter o 
aluno, então gera uma aflição para o profissional quando ele se ver diante 
de uma demanda que a agenda não foi mudada, aquela quantidade de 
atendimentos versus a necessidade de você ser cuidadoso com aquele 
aprendiz [...] (M1) 

Como demonstrado pelas falas dos entrevistados, o estudante no serviço 

aumenta o tempo de atendimento e de realização de procedimentos, isto é, algo que 

pode dificultar o alcance de metas que vise números de atendimentos como questão 

principal avaliativa dos serviços prestados. A maneira de realizar as práticas 

educacionais no PINESC está ligada diretamente às práticas de trabalho exercidas 

nos cotidianos dos profissionais. Ao imergir nas falas transcritas, verifica-se a falta 

de tempo devido uma sobrecarga de trabalho sendo um dificultador na 

concretização da parceria ensino-serviço. 

O preceptor é o profissional que atua nos serviços com a assistência e a 

formação, trabalha a formação a partir das práticas clínicas. O tempo que atua com 

um estudante é pequeno, com encontros formais entres este profissional e os 

graduandos (BOTTI, 2008). 

Quando o profissional de saúde traz a demanda do serviço e as questões de 

metas como dificultadores à prática de preceptoria, tem-se evidente a exigência de 

um processo de trabalho que requer do profissional a produção de padrões ou 

números para sua remuneração. A forma que o preceptor relaciona-se com o aluno 

está estritamente ligada a suas práticas profissionais. Oliveira et al (2017) defende 

que o preceptor tem função importante na formação e na aprendizagem prática 

dentro dos serviços de saúde, pois aquele exerce função de ensino, embora isso 

não seja reconhecido. A falta de reconhecimento aos preceptores permite que o 

atendimento assistencial seja priorizado em detrimento da experiência dos 

estudantes nos serviços. Essa não formalização da função do preceptor pode deixar 
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o aluno abandonado dentro do serviço, levá-lo à possibilidade de desaprender e 

causar a má prática profissional. 

5.5.2.2. Infraestrutura 

Outra dificuldade apontada foi a infraestrutura inadequada dos serviços de 

saúde, de forma que a falta de espaço físico adequado para comportar profissionais, 

usuários e docentes prejudica o desenvolvimento de algumas atividades do ensino e 

do serviço. As condições de infraestrutura precisam ser adequadas ao acolhimento 

do estudante, como destaca as falas a seguir: 

[...] a dificuldade eu acho que as vezes o espaço que é pequeno da própria 
unidade que não dar para acolher todos [...] (TE5) 
[...] eu acho que a dificuldade é que eu me sinto um pouco impotente de não 
poder contribuir mais por causa de estrutura mesmo, de estrutura básica 
que a unidade deveria proporcionar [...] (E5) 
[...] e de dificuldade seria muito a questão do espaço físico, que as vezes 
não comporta mesmo tanta gente [...] (E1) 
A maior dificuldade é espaço, que a gente não tem espaço para poder tá 
com os alunos aqui, os espaços são bem pequenos [...] (M4) 
O problema especificamente desta unidade é de que a gente não tem sala 
[...] (E6) 

A partir das falas dos entrevistados, percebe-se que para eles o ambiente 

físico das unidades não permite que aconteça uma melhor integração teoria-prática, 

fato trazido como ponto negativo na realidade dos participantes da pesquisa. O 

espaço físico foi o ponto mais mencionado pelos profissionais de saúde como sendo 

um dos principais dificultadores para a integração entre o serviço, ensino e 

comunidade. 

A formação nos cenários reais de assistência à saúde é concebida de forma 

pouco planejada, pois a inserção dos alunos no cotidiano do serviço não considera 

as particularidades de cada realidade e traz à formação em saúde sérios riscos de 

manutenção de práticas e replicação do modelo vigente. Embora pensada para 

transformar a formação, a integração do ensino com o serviço pode não estar 

cumprindo seu papel, vivenciar uma prática sem reflexão não levará a nenhum tipo 

de mudança. Para que isso aconteça, é necessário repensar o ambiente no qual o 

discente esta inserido. Pela falta de infraestrutura presentes nas unidades de saúde, 

muitas vezes, os profissionais de saúde juntamente com os docentes são obrigados 

a improvisar, o que dificulta a assistência e o aprendizado. Portanto, devem ser 

criadas condições para que os graduandos experimentem, exercitem suas práticas 
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e, posteriormente, possam refletir sobre elas de forma crítica (FERREIRA; et al, 

2018). 

5.5.2.3. Vínculo 

As instituições de ensino normalmente se mantêm afastadas da realidade do 

serviço, os acadêmicos chegam com uma programação pré-estabelecida, sendo o 

profissional de saúde responsável por adequar o serviço aos objetivos de 

aprendizagem, o que nem sempre é possível, sendo fatores que evidenciam o 

vínculo como um dificultador da parceria ensino-serviço, sendo evidenciado nas 

falas a seguir: 

[...] o lado ruim é quando vem para unidade e de uma certa forma não tem 
nada a contribuir [...] eu sinto que eles ficam um pouco soltos, não consigo 
ver a interação deles com a comunidade [...] (ACS10) 
[...] a maior dificuldade foi a gente conseguir conquistar a equipe profissional 
e que eles entendessem que o nosso trabalho era para somar [...] (D5) 
[...] a maior dificuldade é a relação entre a preceptora e essa equipe de 
saúde porque muitas vezes você não consegue fazer o vínculo [...] (D1) 
[...] as dificuldades são quando nós ingressamos nesse serviço às vezes os 
profissionais eles não enxergam de uma forma tão positiva, as vezes criam 
algumas barreiras [...] (D3) 

Já existe um movimento por parte de algumas instituições em prol da busca 

de uma efetiva integração ensino-serviço, ofertando a aproximação do professor aos 

profissionais, comunidade e serviço, permitindo a intervenção deste mediante as 

necessidades de aprendizagem do aluno e que o serviço oferece, podendo trazer 

um equilíbrio para essa parceria. Nesse contexto, reforça a necessidade do 

envolvimento dos diferentes segmentos que representam o ensino e o serviço, 

pautado no diálogo entre os diferentes sujeitos representantes do serviço 

(profissionais) e do ensino (docentes e discentes) a fim de compor sólidas redes que 

se impliquem e constituam linhas de cuidado. 

Fortalecer o vínculo entre os atores envolvidos necessita ser uma meta 

compartilhada por todos, bem como fazer com que equívocos cometidos pelo ensino 

ou serviço possam ser encarados como instrumento do processo de reflexão. É 

preciso que o professor seja o facilitador do processo, estando junto ao estudante 

nas fases iniciais, mas também estimulando para que ele comece a se integrar e 

formar, gradativamente, vínculo com a equipe multiprofissional de saúde. 
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5.5.2.4. Excesso de alunos 

As universidades encaminham para as unidades de saúde, um número cada 

vez mais elevado de estudantes para atuação nas USF. O elevado número de 

discentes atuando em uma mesma USF, acaba gerando um grande impacto para as 

pessoas que necessitam dos serviços disponibilizados na unidade de saúde local. 

Existe uma grande probabilidade de acontecer ações e atividades repetitivas 

direcionadas à promoção de saúde e prevenção de doenças, além de dificultar a 

realização de atividades devido a quantidade de estudantes em um mesmo grupo, 

como se pode evidenciar nos depoimentos abaixo: 

[...] de se reservar em certas situações nas casas, por exemplo, uma 
quantidade de alunos, tem 2 grupos de 6 alunos, “olha nessa casa não pode 
entrar esses 12 alunos” [...] (ACS13) 
[...] a gente sabe que tem uma demanda muito grande de alunos e as 
unidades para absorver um quantitativo de alunos também é uma outra 
dificuldade. Hoje a gente tem que trabalhar com 12 alunos, algumas já 
querem trabalhar com 4, pra gente isso é uma dificuldade [...] (D2) 
[...] eu acho que uma das dificuldades é o quantitativo de alunos em uma 
unidade [...] (M1) 

Torna-se muito difícil para o professor atuar de forma satisfatória indo ao 

encontro dos anseios dos seus alunos, tirando as suas dúvidas e junto com eles 

pensarem em soluções com excesso de alunos. Quando o professor tem 

oportunidades para trabalhar com grupos pequenos, os alunos têm a chance de 

participar muito mais, tendo um espaço de debate e desta forma o professor pode 

fazer uma avaliação real dos seus alunos. Sabemos que o aluno não é mais 

passivo, receptáculo das informações, ele é ativo aprendiz, construtor do seu 

conhecimento. Excesso de alunos não gera qualidade, pelo contrário gera um 

aprendizado ineficiente (SILVA; et al, 2012). 

5.5.2.5. Vulnerabilidade da área 

A abordagem das situações de violência não é simples, tampouco há 

soluções prontas. A violência é responsável por grande parte da transformação no 

perfil de saúde, impondo atuações sobre determinantes sociais, englobando 

aspectos amplos, que vão desde o estilo de vida, até relações ambientais, 

econômicas, culturais e sociais. Exatamente no desempenho dessa tarefa reside um 

dos maiores desafios do Sistema Único de Saúde (SUS) e, certamente, um de seus 

limites, conforme observa-se nos depoimentos abaixo: 
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[...] na maioria das vezes eles querem sair para área com a gente e não 
pode porque tem dia que a área tá perigosa, tem dia que tem polícia na 
área, teve tiro, teve alguma coisa [...] (ACS9) 
Oh, a nossa dificuldade é porque é uma área perigosa e às vezes quando 
os alunos chegam [...] (ACS7) 
[...] a gente se insere em comunidades que geralmente estão em uma 
situação de vulnerabilidade social muito grande. Então no bairro que eu 
trabalhei especificamente a gente tinha muitas dificuldades relacionadas a 
violência [...] a dificuldade de você realizar as atividades propostas porque o 
tráfico de drogas local nos impedia de alguma forma [...] (D6) 

A violência apresenta-se como um dos problemas mais complexos e de difícil 

abordagem na área da saúde. Lidar com pessoas em situação de violência envolve 

saber técnico, social, psicológico, além de múltiplas habilidades. A Atenção Primária 

à Saúde (APS), ao promover a aproximação com os usuários, estreitar o vínculo, 

estabelecer relações de confiança e favorecer a criação de espaços de diálogo e 

participação, apresenta-se como uma alternativa robusta para tais enfrentamentos 

(RODRIGUES; et al, 2018). 

5.5.2.6. Longitudinalidade 

Esse aspecto é percebido durante as entrevistas, quando os participantes 

questionam sobre a continuidade do acompanhamento dos casos. Segundo eles, a 

atuação dos alunos gera uma demanda que, muitas vezes, não é possível ser 

mantida pelos trabalhadores, dentre as falas abaixo: 

A dificuldade que eu comento é essa parceria mais concretizada, com 
continuidade, terminou esse semestre, então no próximo vamos organizar 
[...] (ACS11) 
[...] então para a comunidade esse aspecto de longitudinalidade as vezes é 
um pouco quebrado [...] ela não vai mais poder mostrar para você porque 
você não estar mais lá, acabou o encontro com os alunos e ela vai ter que 
voltar com um outro profissional [...] (D1) 
[...] eles vem cada turma uma vez por semana e aí as vezes a gente não 
consegue mostrar uma continuidade mesmo de como ele é no dia a dia [...] 
(D7) 

Dos atributos identificados por Starfield (2002), a longitudinalidade tem sido 

considerada característica central e exclusiva da APS. Para esta autora, trata-se do 

acompanhamento do paciente ao longo do tempo por médico generalista ou equipe 

de APS, para os múltiplos episódios de doença e cuidados preventivos. Neste 

acompanhamento, está implícita uma relação terapêutica caracterizada por 

responsabilidade por parte do profissional de saúde e confiança por parte do 

paciente. O atendimento a tal atributo tende a produzir diagnósticos e tratamentos 

mais precisos, além da redução dos encaminhamentos desnecessários para 

especialistas e para a realização de procedimentos de maior complexidade. Por 
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isso, é fundamental que as ações elas sejam planejadas de forma integrada e que 

os projetos iniciados pelos discentes/docentes da IES possam ter continuidade 

mesmo após as suas saídas. Nessas situações é necessário um debate sobre os 

projetos e que haja integração entre os atores envolvidos nesse processo, 

incentivando o compromisso do ensino com o SUS. 

5.5.2.7. Ausência dos docentes 

Associar as práticas assistenciais às de ensino não é tarefa simples, pois 

exige uma dedicação exclusiva aos alunos, além de perceber as necessidades de 

aprendizagem individuais. As atividades desempenhadas pelo docente da IES nas 

unidades de saúde são diversas e de diferentes ordens: técnica, docente, ética e 

moral além de ser o responsável pelo acompanhamento dos discentes nas 

atividades realizadas. Uma outra dificuldade também apresentada pelos 

entrevistados foi a ausência de alguns professores no acompanhamento dos alunos 

nas ações desenvolvidas, como se pode observar nas falas: 

[...] já aconteceu aqui de ter alunos onde o preceptor deixava eles com a 
gente, eu acho que isso atrapalha [...] se tem o preceptor acho que o 
preceptor que tem que tá né, junto com o aluno atendendo [...] (E2) 
[...] a dificuldade que temos aqui é com os preceptores que não estão todo o 
tempo com os alunos [...] eles têm que acompanhar a evolução do aluno [...] 
(TE1) 

Considerando que o fato de inserir os alunos nos serviços, por si só, não 

garante a transformação do processo de formação será preciso que os docentes 

juntamente com os trabalhadores de saúde estejam alinhados e preparados para 

lidar com mais uma dificuldade no seu dia a dia na parceria ensino-serviço. Por 

sabermos que cada aluno terá uma necessidade particular de aprendizado, o 

professor deve ser sensível para levantar essas necessidades, além de possuir, ou 

buscar, as ferramentas para alcançar essa formação. Os docentes servirão de 

modelo para o desenvolvimento e crescimento pessoal dos estudantes, como 

também auxiliarão na formação ética dos novos profissionais durante determinado 

período de tempo. O docente da IES é a pessoa responsável pela interlocução da 

academia com os serviços de saúde (PIZZINATO; et al, 2012). 

5.6. Inserção dos alunos do PINESC nas unidades de saúde 

A resolução que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

Medicina define princípios, fundamentos, condições e procedimentos para a 
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formação dos médicos. Preconiza que cada profissional deva assegurar que sua 

prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do 

sistema de saúde, e que seja capaz de pensar criticamente, de analisar os 

problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos (BRASIL, 2001). 

Partindo-se destes pressupostos, é sugerido o desenvolvimento de programas de 

ensino superior que viabilizem a interação ativa do aluno com a população e com os 

profissionais de saúde desde o início da graduação, com o objetivo de proporcionar, 

ao estudante, a oportunidade de trabalhar sobre problemas reais, assumindo 

responsabilidades crescentes como agente formulador e prestador de cuidados 

compatíveis com seu grau de autonomia (BRASIL, 2014). 

A inserção do estudante no mundo do trabalho possibilita em maior ou menor 

grau: o desenvolvimento da autonomia do estudante, seu espírito crítico, seu 

compromisso social com o público e como profissional da saúde comprometido com 

mudanças, o contato com a realidade, profissionais mais humanizados entre outras 

características. Esta categoria apresenta a influência na formação desse futuro 

profissional com as práticas vivenciadas nas unidades de saúde desde o primeiro 

semestre do curso de medicina. 

5.6.1. Contato com a realidade 

Entende-se que o exercício da prática médica na rede básica de saúde 

implica o encontro com territórios de grandes dificuldades sociais e com a vida 

cotidiana que se opõe a cenários idealizados que muitos alunos constituem para si e 

para o exercício de sua profissão. A inserção em cenários reais e contraditórios não 

busca mascarar as dificuldades da rede pública, mas incluí-la como plano de 

problematização que ativa um questionamento do papel do médico frente a este 

cenário adverso (AZEVEDO, 2013). Segue abaixo, entrevistas que os atores 

descrevem sobre a importância do contato com a realidade: 

E como facilita porque eles encaram uma outra realidade [...] eles vêm a 
nossa realidade, se for microáreas de risco, eles entendem o que é isso, 
então é muito bom para eles estarem indo sim para área para vivenciar 
essa experiência. (ACS13) 
[...] ele desde o início tá conhecendo, tendo a prática mesmo do que é 
aquilo, ele tá aprendendo na sala de aula e quando ele chega no posto ele 
tá vivenciando né a realidade, do dia a dia [...] (M4) 
[...] então essa inserção precoce, digamos assim, ela facilita primeiro para 
você conhecer um pouco o mundo em que você vai trabalhar depois, ajuda 
a formar, a ter contato com o paciente também [...] (M2) 
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[...] o contato é tudo né, eles aprendem desde o primeiro semestre quando 
estão verdes, estão chegando [...] eles acabam descobrindo que tem todo 
um contexto social junto com aquele paciente e a gente vive isso com eles 
né. (E1) 
[...] eu acho que eles conseguem ter uma visão mais ampla porque eles 
conseguem entender o funcionamento de todo atendimento, de todo o 
sistema, do contato com a realidade, eu acho que é uma facilidade, eu acho 
que faz diferença para a formação deles [...] (D7) 

Como consequência, observa-se uma crescente identificação dos acadêmicos 

com a atenção básica, os quais demonstram um forte interesse de inserção 

profissional em serviços públicos, atendendo aos princípios e diretrizes do SUS:  

[...] sim, o que eu estava conversando aqui com uma pessoa antes [...] 
minha formação eu tinha prática nas comunidades desde o início, desde o 
primeiro ano e me fez ser hoje concursada na estratégia saúde da família, 
querer isso pra mim porque eu tive desde o início. Então trabalhar com 
comunidade para mim é o que eu gosto de fazer, é o que me faz feliz e 
porque eu tive acesso desde o início. (M3) 

A Atenção Básica proporciona o contato com a realidade ressaltando a 

importância da diversidade de cenários de aprendizagem no decorrer da formação 

acadêmica para ensinar a lidar com os desafios do cotidiano dos serviços de saúde 

(PÍCOLI; et al, 2017). O PINESC prepara o profissional para atuar no âmbito da AB, 

como se destaca nas falas abaixo: 

[...] com certeza eu acho que já houve essa mudança né na formação dos 
médicos. Tanto é que agora estar se inserindo nessa vivência da atenção 
primária a saúde desde o primeiro semestre [...] eu acho que esse contato é 
importante porque a base de tudo é a atenção primária a saúde e os 
médicos que estão chegando hoje no mercado eles precisam ter a 
consciência do quanto é importante conhecer a realidade, o dia a dia 
dessas pessoas [...] (E5) 
Porque na verdade a gente trabalha com a atenção primária né e então tudo 
começa daqui. Então eu acho que isso facilita bastante para que eles 
venham futuramente a ser bons profissionais [...] (TE2) 
[...] porque a atenção básica ela consegue ampliar essa clínica médica de 
uma forma bem generalizada porque você as vezes está lá com um aluno 
fazendo uma consulta puerperal numa visita domiciliar e aí você chega lá e 
tem tantas demandas, é o bebê, a mãe, uma filha adolescente que ela pedi 
para passar um anticoncepcional. Então assim a coisa amplia demais esse 
raciocínio e aí eu acho que o aluno consegue compreender que quando o 
indivíduo procura ele no consultório esse paciente está dentro de um 
contexto e aí ele consegue enxergar isso de uma forma bem ampla. Então 
eu acho que sim, que o PINESC tem tudo para poder agregar isso [...] (D1) 

A educação é transformadora quando privilegia a busca e a aquisição de 

conhecimentos com autonomia e crítica, tendo como resultado a reflexão sobre a 

possibilidade de mudança de uma realidade. As DNCs, pressupõe que os currículos 

dos cursos de Medicina desenvolvam projetos inovadores que incorporem a 



76 

 

importância do trabalho em equipe multiprofissional, da educação permanente, do 

exercício da liderança e da responsabilidade social (MAGNAGO; PIERATONI, 2015). 

Considerando os objetivos do PINESC e as falas mencionadas acima 

percebe-se, através da inserção dos discentes nas unidades de saúde, a 

importância da prática desde o início do curso para a formação como profissional de 

saúde proporcionando uma capacidade de compreensão e reflexão sobre as 

diferenças entre a proposta teórica, encontradas na literatura, e a realidade dos 

problemas enfrentados pelo usuário da unidade, e também pela equipe de saúde da 

família favorecendo também o despertar da humanização do aluno. 

5.6.2. Profissionais com práticas mais humanizadas 

As transformações vivenciadas nas sociedades contemporâneas colocam em 

pauta o desafio de fomento de discussões acerca da bioética e humanização na 

prática médica. Uma das estratégias que implica a redefinição dessa prática envolve 

processos de reformulação curricular, de modo a permitir a formação de médicos 

que sejam capazes de incorporar os referenciais da bioética e humanização às suas 

reflexões e ações (PÍCOLI; et al, 2017). 

[...] esse primeiro contato faz com que o aluno passe a ter uma visão mais 
humanizada ou pretende-se né que ele passe a ter essa visão humanizada, 
pretende com que ele passe a ter a consciência do que ele vai ter que lidar 
futuramente [...] faz com que que ele ao final do curso seja um cidadão mais 
maduro para exercer sua profissão. (D3) 
[...] quanto mais cedo esse aluno entra em contato com a realidade do 
atendimento de saúde ou como é a saúde pública vai tornar aquele aluno 
mais humanizado, mais sensibilizado com as dificuldades alheias. Porque a 
verdade é que na rede pública você tem que olhar muito para o social 
também [...] (D8) 
[...] tem coisas que a gente não consegue mudar agora, mas a gente pode 
construir uma consciência humanitária [...] alguns vão se perder no meio do 
caminho, mas eu acho que na formação desses alunos vai fazer um 
diferencial muito grande. Possa ser que eles não fiquem na Atenção Básica, 
mas aonde eles tiverem tratando pessoas, eles vão ser diferenciados. (D5) 

No que tange à formação de profissionais de saúde, é sabido que o sistema 

ainda carece de mão de obra com o perfil para trabalhar na ESF, ainda hoje, o 

ensino é influenciado pela concepção flexneriana e pela lógica de fragmentação dos 

conhecimentos pautado no biologismo, individualismo, especialização e curativismo 

potencializando as resistências às mudanças e distanciamento na formação de 

profissionais de saúde mais humanizados (MAGNAGO; PIERATONI, 2015). 
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Diante disso, o grande desafio é reconhecer as deficiências da formação 

profissional em saúde e promover modificações no ensino que possam contribuir 

para um processo formativo, que releve as necessidades da população e que seja 

embasado no modelo de saúde que estrutura o SUS. Se não houver, desde os 

primeiros semestres da graduação, o indicativo da importância do trabalho em um 

sistema hierarquizado, humanizado, sendo ativo, líder, responsável socialmente, há 

grandes possibilidades de o estudante não conseguir realizar essas ações após a 

graduação, pois seu olhar poderá estar limitado à medicina estritamente curativa 

(FERREIRA; et al, 2010). 

5.6.3. (Des) Preparo 

Embora a inserção dos acadêmicos em atividades práticas desde seu 

ingresso no curso de Medicina na atenção básica possa contribuir para a formação 

profissional como defendem a maioria dos entrevistados, uma parcela pequena 

destes consideram insatisfatórios essas práticas nas unidades de saúde desde o 

início do curso, sendo reveladas nas seguintes falas: 

Eu não vejo assim, isso é meu olhar [...] até porque eles estão um pouco 
perdidos [...] (E6) 
Nos primeiros semestre eu acho que não porque eu acho que tem que ter o 
conhecimento teórico, a gente não vem para a prática na verdade sabendo 
tudo, mas tem que ter um básico né [...] (TE3) 
[...] eu acho qe eles teriam que ter uma base de teoria muito maior né para 
estar fazendo essa questão de campo na minha opinião. (ACS4) 

Ao mesmo tempo que o entrevistado (M2) mencionou a vantagem desse 

contato precoce do aluno com os pacientes para sua formação, ele alerta para a 

condução desse exposição com a realidade: 

[...] mas agora tem que ser bem conduzida porque ao mesmo tempo que 
você estar expondo esse aluno a possibilidade de aprender coisas novas 
mais cedo, por outro lado você expõe esse aluno a aprender coisa errada. 
Então se esse profissional que tiver acompanhando ele não for um 
profissional que tenha condutas ou tiver algumas condutas um pouco 
duvidosas esse aluno pode passar pela faculdade alguns vícios que talvez 
não tivesse [...] 

Essa mesma preocupação é reafirmada por um outro profissional de saúde 

entrevistado: 

[...] porque a gente quando recebe o aprendiz a gente deve ser mais 
cuidadoso ainda com o primar, com o aprendizado daquela pessoa que vai 
precisar reproduzir, o aprendiz não tem vício, mas se ele aprender com vício 
esse vício vai levar para a vida toda. Então é um momento bom de você 
evitar que uma pessoa tenha vício na sua prática [...] (M1) 
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É fundamental que a interação entre teoria e a prática vivenciada respalde a 

atuação e promova um espaço de construção, produção e troca de conhecimento. 

Para tanto, deve-se reconhecer o potencial da comunicação em saúde como 

estratégia de construção do cuidado, atentando para a criação de um vínculo 

humanizado com os pacientes (ANDRADE, et al, 2012). 

A construção de aspectos humanitários, assim como o trabalho em equipe, o 

contato precoce com os pacientes são privilégios que fazem total diferença na 

formação de um profissional completo. A aplicação, na prática, de todos os 

conceitos aprendidos no curso é de fundamental importância e quanto mais cedo 

isso acontecer, maior a experiência e mudança promovida e aprendida por esse 

profissional (MAGNAGO; PIERATONI, 2015). 

5.7. Conhecimento sobre o COAPES 

As discussões sobre o COAPES e sua relevância para o fortalecimento da 

integração ensino-serviço-comunidade ganharam enorme destaque no âmbito das 

instituições formadoras. O COAPES como já foi explicado anteriormente, são 

contratos entre as instituições de ensino superior (IES) e as Secretarias Municipais 

de Saúde tendo por finalidade viabilizar a reordenação da oferta dos cursos de 

Medicina e de vagas de Residência Médica e a estrutura dos serviços de saúde em 

condições de oferecer campo de prática suficiente e de qualidade, como também 

permitir a integração ensino-serviço na área da atenção básica (COSTA, 2018). 

A implantação e adoção dos contratos mencionados é uma forma de viabilizar 

e beneficiar a formação e qualificação dos acadêmicos da IES, favorecendo sua 

inserção nos estabelecimentos de saúde e sua integração com a comunidade. Com 

isso demonstra-se a relevância da contratualização do COAPES entre as partes 

interessadas (BRASIL, 2015). 

5.7.1. COAPES na visão do docente 

De acordo com as entrevistas realizadas, os docentes foram questionados a 

respeito do COAPES, foi observado pelas falas abaixo um falta de conhecimento 

dos mesmos: 

COAPES? O que significa a sigla? (D5) 
Bem, eu vou pular essa pergunta (D3) 
Eu não conheço (D4) 
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Não conheço (D7) 
Eu não estou lembrada disso mesmo não. Qual é o significado da sigla? 
(D8) 

Dos 08 docentes entrevistados, 05 deles demonstraram desconhecimento 

total do que significava o COAPES. Entre os outros professores, 02 demonstraram 

um conhecimento superficial sobre o Contrato: 

[...] o conhecimento de COAPES no momento é uma parceria que se tem 
onde os profissionais eles atuam como os preceptores dentro das suas 
funções e ao mesmo tempo eles estão nessa atividade educativa com os 
alunos [...] Um dos convênios que inclusive Lauro de Freitas não tem ainda 
esse COAPES. É um projeto que está para ser implantado, aguardando 
aprovação da Secretaria (D2) 
COAPES?, olha eu vou te ser muito sincera. Eu como coordenadora eu até 
deveria saber mais do COAPES, mas porém hoje [...] Deixa eu te falar 
assim por alto do que eu sei do COAPES [...] é um contrato, um convênio, 
vamos dizer, que a secretaria de saúde deve ter com a rede de ensino que 
está ligada aos distritos sanitários dela [...] (D1) 

Apenas 01 docente apresentou conhecimento um pouco mais aprofundado e 

seguro a respeito do assunto proveniente da sua experiência como profissional de 

saúde dentro da gestão do próprio município: 

O COAPES dentro do que eu sei, dentro da minha experiência, ele foi 
previsto pelo Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da 
Educação como uma forma de integrar o ensino ao serviço. [...] o COAPES 
vinha no sentido de integrar essa necessidade de educação, de formação 
de pessoal técnico na área da saúde com a realidade dos serviços, com a 
demanda dos serviços de saúde. Eu trabalhei na gestão do SUS, 
especificamente na Atenção Básica, e não vi o COAPES do ponto de vista 
normativo, formal, institucional ele se materializar, mas acredito que se ele 
fosse acontecer, se ele fosse se materializar ele seria dentro de um modelo 
muito semelhante do que a gente faz no PINESC. [...] (D6) 

Todos os docentes entrevistados mostraram inquietação, expressa através de 

pequenas perguntas e por gestos de desconhecimento durante as entrevistas, ao 

perceberem que não tinham conhecimento a respeito do que estava sendo 

questionado. Apesar de toda importância referente a esse Contrato reconhece-se a 

falta de conhecimento sobre o COAPES pelos atores envolvidos na parceria ensino-

serviço necessitando de divulgação, capacitação e envolvimento dos gestores do 

sistema, profissionais de saúde e instituições de ensino com maior clareza das 

atribuições e contrapartidas fundamentais para viabilizar tal implantação. 

5.7.2. COAPES na visão do profissional 

Na visão dos profissionais de saúde esse desconhecimento torna-se mais 

preocupante ainda ao avaliar as entrevistas realizadas e constatar que 100% dos 

profissionais não possuem qualquer tipo de conhecimento a respeito do assunto e 
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ao contrário do que aconteceu com os docentes, eles se mostraram tranquilos pela 

falta de conhecimento, mas ao mesmo tempo curiosos. Não havia uma cobrança por 

parte dos mesmos em ter que saber o significado como foi observado perante os 

professores. 

Essa constatação destaca-se nas seguintes falas: 

Não me recordo no momento (E3) 
COAPES, de recordar assim não (M2) 
É um órgão federal não é? (ACS3) 
Não, nunca ouvir falar (ACS4) 
COAPES, é tanta sigla, mas se você me falar (ACS13) 

Ao se deparar com a falta de conhecimento a respeito do COAPES, a 

pesquisadora decidiu ampliar sua abordagem frente o conteúdo. Além de investigar 

o conhecimento, fez uma breve explicação do que seria e iniciou um levantamento 

em relação à visão do profissional com a implantação desse Contrato se era válida 

ou não. Dentre os 30 profissionais entrevistados, apenas 03 mostraram-se 

resistentes a expor sua opinião quanto ao questionamento feito pelo fato de não 

terem domínio em relação ao assunto: 

Eu não sei te dizer, eu acho que só colocando na prática para ver como é 
que vai ser. Tem coisas que são lindas no papel, mas na prática não 
funcionam tão bem né. [...] (E7) 
Eu não sei o conteúdo do contrato e se a execução, a prática bate com o 
que foi pactuado [...] (M1) 
Olha, falar de uma parceria desse tipo eu acho que você tem que expor 
quais são os pontos que esse contrato vem trazendo para que a gente 
possa estar compreendendo de fato. [...] (ACS11) 

Essas falas contradizem a opinião da grande parte dos profissionais de 

saúde. Na sua maioria relataram que acham válida a implantação desse Contrato, 

como se pode evidenciar nos depoimentos: 

Eu sou a favor, porque assim, se você tiver por escrito as obrigações de 
uma parte e da outra, quais são os direitos e deveres, é sempre muito 
melhor e transparente para a relação [...] ( M2) 
Eu acho que seja válida porque uma coisa pelo que eu entendi já vem 
regulamentada, já vem organizada como deve acontecer [...] (TE3) 
Tudo na vida a gente tem que ter parâmetros né, eu acho que seja de forma 
legal de garantia do serviço de qualidade, eu acredito muito nisso, então só 
tem a contribuir, deixar por escrito o que deve ser feito, de forma deve ser 
feito, essa contrapartida sempre tem que existir [...] (E1) 
Facilita sim porque a gente vive em um mundo de burocracia, mas tudo que 
for viável pra poder vencer essa burocracia e fazer com que esse 
desenvolvimento haja eu acho que é viável. (ACS5) 

A partir dos elementos apresentados anteriormente, é preciso afirmar que o 

processo de conhecimento sobre o COAPES entre os protagonistas dessa parceria 
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ensino-serviço é imprescindível avançar, enquanto um processo dialógico com 

reconhecimento, comprometimento e participação dos atores envolvidos. O 

COAPES deve ultrapassar o limite burocrático de um contrato, auxiliando a 

qualificação de forma mais permanente as ações de ensino em consonância com as 

demandas e necessidades dos profissionais e equipamentos de saúde, em 

condições de fomentar maior legitimidade às parcerias, com maior cuidado aos 

interesses e particularidades dos diferentes atores e cenários, com adesão, 

envolvimento e cumplicidade em todos os momentos e espaços (COSTA, 2018). 

É necessário ressaltar a necessidade de que tanto a IES quanto os gestores 

de saúde devem avançar na reflexão conjunta sobre os problemas, mostrando-se 

que a formalização do COAPES é o caminho mais interessante para a superação 

das muitas dificuldades encontradas assim como para dar forma a uma negociação 

permanente dos coletivos em defesa da qualificação do cuidado e da formação no e 

para o SUS (MENDES; et al, 2018). 

A formalização da parceria entre as instituições de ensino e os serviços de 

saúde é uma potencialidade que colabora para o sucesso dessa integração, a fim de 

que haja o comprometimento de todas as instituições. 

5.8. Práticas educacionais contempladas 

Na tentativa de identificar e analisar as práticas educacionais desenvolvidas 

nas unidades de saúde os docentes foram questionados quanto às práticas 

vivenciadas no PINESC onde relataram que: 

Bom, essa prática inicia né, nós temos dois momentos. No primeiro ano 
onde o aluno vai mais para ter conhecimento, entender o que é essa 
Atenção Primária, entender o que é uma unidade básica de saúde mais 
voltada também para a estratégia de saúde da família [...] Já no segundo 
ano [...] a gente observa uma vivência de atendimento mesmo, onde eles já 
tem essa relação médico-paciente, onde ele pode desenvolver algumas 
atividades como, atendimento a criança, a saúde da mulher [...] (D2) 
[...] o PINESC na verdade ele tem vários níveis. Eu atuo tanto no PINESC I, 
II, III e IV, até onde o enfermeiro atua. Inicialmente quando a gente entra na 
unidade básica com os alunos [...] tenta fazer com que eles entendam como 
é que funciona o sistema único de saúde, entender suas dificuldades, 
entender todas as diretrizes do SUS e isso a gente consegue fazer 
colocando o aluno na ponta do atendimento. [...] quando eles entram no 
PINESC III e IV eles acompanham as consultas e atuam junto ao 
professor/preceptor no atendimento. [...] é um trabalho meio devagar para 
eles entenderem que a proposta é que eles conheçam as dificuldades, os 
determinantes de saúde, de doença, para compreender um pouquinho a 
importância do SUS e aí sim partirem para o atendimento. (D4) 



82 

 

Uma oportunidade de os alunos [...] vivenciarem, exercitarem, aprenderem 
e desenvolverem certas habilidades e competências como aquelas 
relacionadas aos princípios e diretrizes do SUS, da Estratégia de Saúde da 
Família, das práticas e teorias de Vigilância em Saúde, do primeiro contato 
no atendimento a criança, gestante, mulheres, idosos, adolescentes, entre 
outros [...] (D6) 
[...] além do aprender a atender vamos dizer assim, aprendem como se 
conduzir diante de um paciente, ele também desenvolve outras práticas 
como: visitas domiciliares, atividades educativas, ajudam desenvolver um 
projeto terapêutico [...] (D8) 

Essas práticas mencionadas nos fazem refletir sobre a possibilidade de uma 

formação profissional articulada à realidade social e epidemiológica do sistema local 

de saúde como também, conforme prevê a legislação do SUS, poder cooperar com 

o desenvolvimento da assistência de saúde uma vez que a Universidade é a 

instituição onde se consolidam e se constroem novos conhecimentos para 

transformar a realidade vivenciada (BRASIL, 2011). 

A integração ensino-serviço é compreendida como eixo do processo 

pedagógico, integra a universidade aos serviços de saúde, privilegia o estudante, 

seus conhecimentos, expectativas e experiências no processo de ensino-

aprendizagem. Os espaços das Unidades Básicas de Saúde, onde os professores e 

alunos tem o diálogo entre o trabalho e a educação assumindo um lugar privilegiado 

para a percepção que o estudante vai desenvolver acerca do outro no cotidiano do 

cuidado. São espaços de cidadania, aonde profissionais do serviço e docentes, 

usuários e o próprio estudante vão estabelecendo seus papéis sociais na 

confluência de seus saberes, modos de ser e de ver o mundo, ressaltando a 

aprendizagem de ensino que o PINESC destaca em sua metodologia 

(ALBUQUERQUE, 2008). 

Após esse primeiro momento buscou verificar se essas práticas educacionais 

propostas pelo PINESC eram contempladas ao final das atividades desenvolvidas 

nas unidades de saúde de Lauro de Freitas. Neste momento, vale ressaltar que 06 

docentes no universo de 08 não tiveram dúvida alguma ao afirmarem que os 

objetivos educacionais eram sim contemplados. Algumas falas dos participantes 

retratam bem estas considerações: 

Sim, eu acho que sim. Eu até destaquei isso como um dos pontos positivos, 
eu acho que do ponto de vista teórico, o modelo que foi proposto para o 
PINESC foi um modelo que conseguiu casar essa questão do ensino-
serviço de uma forma bem bacana porque os objetivos apesar de bem 
delimitados eles estavam diretamente relacionados as atividades daquela 
unidade. Então sempre era possível, obviamente com planejamento, num 
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planejamento antecipado, dialogado com a equipe da unidade, com os 
estudantes porque a gente tentava fazer que todo esse processo partisse 
deles por conta do modelo de ensino [...] (D6) 
Até agora tem conseguido sim. Até pela facilidade que eu falei 
anteriormente a gente tem conseguido cumprir os eixos, a gente tem 
conseguido acompanhar vários casos interessantes inclusive até do relato 
dos alunos, satisfação deles e de eles conseguirem entrar em contato com 
várias situações de saúde diferentes. Eu acredito que sim. (D7) 
Eu geralmente consigo contemplar sim [...] eu acho que a nível de proposta 
contempla sim porque a gente consegue discutir e vivenciar todas as 
situações propostas [...] (D8) 
De uma forma geral sim, né. Desde que a gente faça uma pactuação prévia, 
o trabalho do PINESC é desenvolvido de uma maneira mais harmoniosa e a 
gente consegue contemplar todos os objetivos [...] (D2) 
É possível contemplar. Inicialmente quando o PINESC foi introduzido à 
gente tinha algumas dificuldades justamente pela falta de alinhamento com 
a unidade [...] mas o que foi falha nesse encontro eu tentava garantir para 
um encontro seguinte, mas de forma geral os objetivos são contemplados, 
de forma satisfatória (D5) 

Na experiência dos outros 02 docentes eles retratam que os objetivos são 

contemplados de forma parcial devido algumas dificuldades apresentadas nas 

unidades, como relatado nas falas: 

Dependendo da unidade. Tinham unidades que tinha uma facilidade maior 
de trabalhar, então aqueles objetivos que eram propostos eram cumpridos 
realmente a risca. [...] mas tinham outras unidades que não, pelo fato de às 
vezes por dificuldades do espaço físico ou ausência de algum profissional 
ou por algum aluno que às vezes não conseguia atender, dar aquele 
feedback [...] (D3) 
Nem sempre você consegue. A gente faz um planejamento inicial para 
tentar contemplar todos os objetivos, mas às vezes a gente não consegue 
cumprir toda a agenda. [...] então pode acontecer sim de nem sempre a 
gente conseguir contemplar todos os eixos. (D4) 

Mesmo diante de algumas dificuldades apresentadas pela docente (D3) a 

mesma menciona pontos positivos em relação ao PINESC. Em um questionamento 

feito pela pesquisadora ao final da pesquisa quando deu oportunidade a todos os 

entrevistados acrescentar informações que não tinham sido contempladas durante a 

entrevista ela relatou que: 

Eu queria acrescentar que acredito muito nessa disciplina, é super válido, 
que ela veio realmente para somar a medicina. [...] Eu acredito muito que a 
partir dessa disciplina vão se formar médicos mais conscientes, mais 
maduros e mais humanizados. (D3) 

Percebe-se essa mesma opinião nas falas de outros docentes mencionadas 

abaixo: 

Só a questão do retorno que eu tenho dos alunos. Eu acho que é sempre 
muito positivo, eles gostam muito [...] eles estão satisfeitos. Eu acho que a 
gente consegue enxergar um resultado, um bom resultado né desse 
trabalho, dessa experiência. (D7) 
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[...] o PINESC traz competências para o aluno que tem tudo haver com o 
profissionalismo médico que tanto se pede hoje né, competências de uma 
assistência à saúde mais humanizada. [...] O PINESC pra mim hoje se a 
gente for pensar em profissionalismo médico, eu acho que o PINESC é 
extremamente satisfatório para o desenvolvimento desse aluno e aí 
consequentemente o desenvolvimento do profissional também [...] (D1) 
Então nessa proposta do PINESC, de ter uma integração ensino-serviço e 
comunidade eu acho que o PINESC vem a agregar [...] (D8) 
[...] a experiência do PINESC tem a sua importância, o seu valor por permitir 
que os alunos tenham um contato com a prática, com o serviço de saúde, 
com as comunidades, com as famílias, que lhes permitem entender de 
forma verossímil, mais real mesmo, como as coisas funcionam no Sistema 
Único de Saúde Pública do Brasil. (D6) 
[...] é muito prazeroso que eles aprendam na prática como acontece 
realmente porque teoria ela é muito bem escrita, muito bem feita, mas 
depende muito da conscientização desse profissional para por em prática. 
Então o fato deles entrarem nesse contexto dentro dessa parceria ensino-
serviço faz com que eles comecem a construir uma consciência de um 
profissional diferenciado. Então eu acho muito válido a presença do 
PINESC no curso. (D5) 

Pode-se observar que a grande maioria dos discentes compartilha também da 

mesma visão em relação ao PINESC, no momento na análise documental foram 

extraídos dos Relatórios confeccionados pelos mesmos os seguintes depoimentos: 

O grupo teve um gradual e significante avanço em seu desenvolvimento 
acadêmico e sua formação como um futuro profissional humanizado, que 
pratica o acolhimento em tudo que realiza em prol dos usuários e que visa 
sempre o bem-estar da comunidade, focando mais na pessoa e menos na 
doença [...] (Relatórios analisados - discentes da Faculdade de Medicina da 
Unime) 
[...] A importância do PINESC para a nossa formação médica é 
inquestionável. Os estágios do PINESC IV foram muito mais que um 
cumprimento de cronograma, e sim, um espaço de construção de saberes, 
de amadurecimento pessoal e do desenvolvimento da prática médica [...] 
(Relatórios analisados - discentes da Faculdade de Medicina da Unime) 
[...] Acreditamos que toda essa vivência do PINESC, e mais precisamente 
as oportunidades que a USF nos proporcionam, têm nos feito crescer muito 
como estudantes e futuros profissionais. (Relatórios analisados - discentes 
da Faculdade de Medicina da Unime) 
[...] A integração entre ensino, serviço e comunidade por meio do PINESC I, 
é uma experiência enriquecedora, pois além de possibilitar o aprendizado 
mediante teorizações e discussões, com o desenvolvimento de diversas 
habilidades, também procura engajar a comunidade na intervenção do 
processo saúde-doença [...] (Relatórios analisados - discentes da Faculdade 
de Medicina da Unime) 
[...] O PINESC de forma geral, foi de grande influência positiva e 
aprendizado à nossa jornada, modificando o nosso olhar a cerca da relação 
com a população e nossa avaliação crítica quanto à relação médico-
paciente, e a forma como essa deve ser gerida. Esse crescimento não se 
particulariza apenas a nossa identidade acadêmica, mas também enquanto 
pessoas, nos tornando cada vez mais humanos e felizes pela escolha 
profissional tão gratificante. (Relatórios analisados - discentes da Faculdade 
de Medicina da Unime) 

Esta pesquisa proporcionou uma reflexão sobre a parceria ensino-serviço e a 

importância da atuação de todos os atores envolvidos nesse processo, remontando 

uma possível sensibilização dos participantes deste estudo. O PINESC, dentro da 
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percepção de ambos os alvos da pesquisa, tem como principal objetivo, envolver a 

integração do aluno no campo da prática, para desenvolver o seu senso crítico 

acerca da realidade, do indivíduo quando atendido dentro das USFs. Além disso, 

que o futuro profissional tenha o devido conhecimento das suas atribuições e das 

suas responsabilidades repassado pelos profissionais de saúde e professores. 

5.9. As experiências cruzadas: atividades realizadas pelos atores envolvidos 

Durante o percurso das entrevistas e triangulando com os Reletórios 

produzidos pelos discentes foi possível identificar uma série de atividades das mais 

diversas abordagens, em locais e realidades diferentes, mas com o único objetivo 

proporcionar aos estudantes de medicina experiências que compreendam o ser 

humano em todo o seu contexto de vida e utilizar das oportunidades oferecidas nas 

USFs como instrumento de enriquecimento para formação profissional nos ajudando 

a compreender a importância dessa parceria ensino-serviço. 

Tais experiências são exemplificadas nas seguintes falas: 

Teve uma ação que teve contra o câncer de mama e eles fizeram o 
quadrinho com os seios, um deformado e o outro normal e foram 
mostrando, fizeram uma sala de espera e chamou bastante atenção das 
pessoas que estavam ali para serem atendidos. Então focaram bastante e 
isso criou curiosidade, criou perguntas, tirou dúvidas e aí eles fizeram um 
trabalho bom, aí depois foram e colocaram lacinhos, fizeram um café da 
manhã bacana com os pacientes. Então foi um trabalho muito bem 
elaborado pelo pessoal, pelos estudantes.[...] (TE5) 
Tivemos diversas, atividades de dia das crianças, em março do mês da 
mulher, do outubro rosa, além disso, eles têm toda aquela vontade de 
trabalhar com o lúdico, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado e 
não ir perdendo com o tempo, que a gente vai se habituando muito com o 
atender, tem que dar conta disso, tem que dar conta daquilo, então a gente 
não pode perder esse valor com o lúdico [...] (E1) 
[...] eles se preocuparam em fazer uma oficina de alimentação natural, 
sucos e eles trouxeram vários tipos de sucos, fizeram vários sucos 
naturais e assim essa preocupação de mostrar a utilização de frutas, 
outras combinações. [...] assim o carinho que eles tiveram de fazer algo 
que fosse proveitoso mesmo, eles tiveram o trabalho de pesquisar, de 
trabalhar, de mostrar um trabalho, não foi algo corriqueiro (ACS11) 
Lembro sim. A gente fez uma mini feira de saúde onde a comunidade foi 
beneficiada e todos gostaram, a comunidade ficou muito feliz pela ação 
que eles fizeram, tivemos aferição de pressão, de glicemia, palestra 
sobre higiene bucal, higiene das mãos e até as crianças, todo mundo 
gostou, ficou todo mundo feliz. (ACS7) 
Ah, tem muitas ações. Teve uma ação mesmo no dia das crianças que 
até hoje o pessoal na minha comunidade mostra as fotos, que eles 
trouxeram brinquedos, vieram vestidos de Emília, de palhaços, aí 
fizemos muitas brincadeiras, deram brindes [...] (ACS12) 

Todas as atividades realizadas têm sua relevância para a formação 

acadêmica dos estudantes presentes, que ao compartilharem experiências 
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vivenciadas, proporcionam que o conhecimento seja expandido e colocado sempre 

em prática de maneira ética e que traga mais benefícios para os usuários. É 

fundamental que os discentes se empenhem nas atividades executadas, pois a 

construção e a consolidação do conhecimento a partir dessas experiências são 

incomparáveis em relação ao aprendizado exclusivamente teórico. 

É importante frisar que no processo de aprendizagem, faz-se necessário que 

ocorram trocas entre a teoria e prática, orientando a apreensão de saberes e tendo 

os docentes como facilitadores dessa relação. Sendo assim, é válido mencionar as 

atividades realizadas na visão dos professores evidenciando a importância dessa 

inserção precoce dos alunos no ambiente de saúde, tanto para o desenvolvimento 

de um profissional de saúde, humano e generalista, quanto para a comunidade que 

se beneficia por ações realizadas por estes. Algumas atividades podem ser 

enfatizadas pela fala dos docentes: 

Foram tantas experiências interessantes. A experiência que pra mim marca 
muito são as questões quando você vai no domicílio [...] já tive experiência 
de visita domiciliar que nós voltamos inclusive a um senhor que tinha 
depressão, era do quarto para a sala e nós fizemos uma primeira visita, 
conversamos, os alunos interagiram com ele e com a esposa e se 
comprometeram de fazer uma cantata com ele e ele não acreditava que 
nós voltaríamos. Quando eles chegaram lá, os alunos levaram dois 
instrumentos e eles começaram a cantar com o paciente. Então foi 
assim, foi bem envolvente. Toda a turma se emocionou muito e depois nós 
tivemos o prazer de vê-lo lá no posto porque já tinha muito tempo que 
ele não ia no posto. [...] (D4) 
[...] uma idosa relatou pra gente que não tinha remédio, medicação de 
pressão que dava conta de baixar a pressão dela. E aí na conversa 
contou pra gente um episódio que ela tinha passado recente que uma 
menina, de madrugada tinha tido uma confusão na comunidade dela, 
estava muito violento lá, ela escutou de madrugada o pessoal gritando 
né, um alvoroço, escutou uma pessoa batendo na porta pedindo pra 
abrir e ela no receio lógico não abriu e quando ela acorda no outro dia 
tinha um corpo na porta da casa dela. Que tinha sido com certeza dessa 
menina que tentou bater e era uma jovem. Desde então essa idosa por mais 
que ela tenha a casa própria dela, ela não dava conta de viver naquele 
local. E aí foi um dia impactante para os alunos porque eles 
compreenderam exatamente que uma hipertensão, uma patologia não 
tem só fatores de riscos clínicos né, inerentes do indivíduo, porque ela tá 
obesa, porque tem outras coisas que estão envolvidas nisso [...] (D1) 
[...] a gente teve oportunidade de trabalhar com um grupo de pais de 
crianças especiais. Foi uma solicitação da equipe que a gente fizesse um 
trabalho com os pais dessas crianças, que se eu não me engano essas 
crianças tinham síndrome de down e que a escola estava tendo dificuldade 
de relacionamento com os pais. Então eles desenvolveram uma dinâmica, 
falaram um pouco sobre as patologias que estavam envolvidas e no 
final fizeram uma dinâmica muito interessante que era um balão que 
não podia cair no chão e que todas as pessoas deveriam estar envolvidas 
nesse processo e como nessa atividade tinham profissionais do NASF, 
profissionais da equipe, os alunos, os professores e os pais. No final elas 
fizeram o fechamento dizendo que todos os atores são importantes e 
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que o fato de não deixar essa bola cair simbolizava que para cuidar 
dessa criança precisava do envolvimento de todos que estavam ali 
presentes [...] (D5) 
[...] os alunos propuseram um grupo de gestantes, as gestantes eram muito 
carentes né. Eles conseguiram em dois momentos fazer um chá de 
bebê, muitas não tinham roupinhas, muitas não tinham fraldas e naquele 
momento elas conseguiram. O que é mais marcante ainda por serem alunos 
de outro patamar econômico tiveram a oportunidade de ver como é a 
realidade de cada um [...] (D3) 

Dessa forma, ao lançar um olhar retrospectivo sobre estas experiências, 

percebe-se a importância de desenvolver abordagens pedagógicas que possibilitem 

aos discentes de medicina interagirem com a comunidade e a unidade de saúde de 

forma sadia e produtiva. Ressalta-se ainda que, neste contato inicial com o SUS, o 

graduando deve ser estimulado a se familiarizar com o mesmo, porém de forma 

ativa e crítica, buscando investigar aspectos desconhecidos para ele até então. 

Nessa categoria não poderia deixar de existir também os relatos dos alunos 

na tentativa de reafirmar tudo o que já foi dito e apresentado anteriormente. Essa 

visão ampliada da profissão favorece ao futuro profissional da saúde competências e 

habilidades para avaliar, sistematizar, decidir condutas adequadas baseadas em 

evidências, bem como, atuar nos três níveis de atenção à saúde, visando uma 

atuação efetiva junto à população, onde desenvolve promoção da saúde, prevenção 

de doenças e reabilitação que são as práticas apoiadas nas diretrizes do SUS. Os 

depoimentos seguintes constatam a importância dessas experiências para a 

formação destes alunos: 

[...] as ações voltadas para o escolar puderam ser realizadas em duas 
escolas da comunidade [...] essas atividades permitiram ao grupo 
desenvolver mais, individualmente, o autocontrole e a oratória [...] 
(Relatórios analisados - discentes da Faculdade de Medicina da Unime) 
[...] a visita domiciliar também foi muito importante para o treinamento das 
habilidades médicas de cada integrante do grupo, conseguimos criar um 
diálogo e vínculo com uma senhora idosa, fazendo uma avaliação holística 
sobre seu processo de adoecimento e uma análise multifatorial de seu 
câncer e do ser processo fisiológico de envelhecer, esse tipo de análise é 
essencial na formação de qualquer profissional de saúde [...] (Relatórios 
analisados - discentes da Faculdade de Medicina da Unime) 
[...] observação na realização da consulta de puericultura, o processo de 
imunização e avaliação do crescimento e desenvolvimento pelos 
instrumentos e ferramentas disponíveis, tais como Teste de Denver e as 
tabelas de medidas antropométricas e curvas de crescimento que se 
encontram na caderneta da criança. Além disso, contemplaram o quesito de 
alimentação saudável e a realização de atividades que visam o cuidado 
integral da criança [...] (Relatórios analisados - discentes da Faculdade de 
Medicina da Unime) 
[...] nesse mesmo dia pudemos colocar em prática o que aprendemos nas 
aulas de habilidades de comunicação para a confecção do genograma e 
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ecomapa [...] (Relatórios analisados - discentes da Faculdade de Medicina 
da Unime) 

Nesses depoimentos também pode-se extrair relatos dos alunos sobre a 

importância dessas atividades para a compreensão dos conteúdos contemplados 

em outros módulos, evidenciando que essas experiências refletem o melhor preparo 

do aluno para o seu futuro profissional: 

[...] as vivências na comunidade de Portão se tornaram mais efetivas, reais 
e completas. Vivências estas, que permitiram associação com os módulos 
temáticos que formam a semestralização curricular do ensino [...] (Relatórios 
analisados - discentes da Faculdade de Medicina da Unime) 
[...] as atividades comunicaram-se muito bem com os assuntos trabalhados 
em outras disciplinas, o que nos permitiu um estudo detalhado e realização 
prática com mais minuciosidade [...] (Relatórios analisados - discentes 
desconhecidos) 
[...] a equipe em si ficou bastante satisfeita com a realização das práticas de 
campo relacionadas tanto com os módulos temáticos quanto com a 
disciplina de LPI [...] (Relatórios analisados - discentes da Faculdade de 
Medicina da Unime) 

Percebe-se assim que diversas atividades foram realizadas não se esgotando 

em todas que foram exemplificadas, mas sim expostas as que mais chamaram a 

atenção da pesquisadora. No momento que os diversos atores eram indagados 

sobre experiências marcantes durante as entrevistas pode-se verificar sentimentos3 

de alegria, felicidade, dever cumprido, incapacidade, tristeza, entre outros expressos 

nos momentos que reviviam as atividades e de como todas as experiências 

deixaram uma marca nas pessoas que tiveram oportunidades de vivenciar. 

A participação dos grupos nas atividades resultou em experiências inovadoras 

e desafiadoras, especialmente por se tratar de uma vivência transformadora que 

exige trabalho coletivo, participativo e crítico-reflexivo, tendo-se em vista as 

necessidades de saúde da população, as possibilidades dos serviços e dos 

profissionais neles atuantes, bem como os princípios do SUS. 

Após as experiências acumuladas, percebe-se a importância de integrar o 

ensino teórico à prática, assim como o desenvolvimento do olhar crítico para a 

saúde refletindo-se para a formação desses alunos como profissionais médicos. É 

fundamental que essa integração entre teoria e prática vivenciada respalde a 

atuação desses estudantes de medicina e promova um espaço de construção, 

produção e troca de conhecimentos. 

                                            
3
 Esses sentimentos, expressões e gestos foram registrados no diário de campo produzido 

pela pesquisadora durante as entrevistas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na realização desta pesquisa, cujo tema central é Parceria saúde e educação 

no âmbito da Atenção Primária: desafios para a formação médica, foi confirmado 

que a integração ensino-serviço é compreendida como eixo do processo 

pedagógico, integra a universidade aos serviços de saúde, privilegia o estudante, 

seus conhecimentos, expectativas e experiências no processo de ensino-

aprendizagem. 

Os espaços das Unidades de Saúde da Família, onde os profissionais de 

saúde, docentes e discentes tem o diálogo entre o trabalho e a educação assume 

lugar privilegiado para a percepção que o estudante vai desenvolver acerca do outro 

no cotidiano do cuidado. São espaços de cidadania, aonde os atores envolvidos vão 

estabelecendo seus papéis sociais na confluência de seus saberes, modos de ser e 

ver o mundo, ressaltando a aprendizagem de ensino que o PINESC destaca em sua 

metodologia. 

Neste estudo tive a oportunidade de conhecer os objetivos propostos sobre o 

PINESC, a forma como está sendo estudado e inserido dentro do Curso de 

Graduação em Medicina da UNIME, e em consequente, nas USF do município de 

Lauro de Freitas, onde está ocorrendo seu planejamento de estudo. O PINESC tem 

como propósito a formação de médicos que estejam aptos a conhecer e 

compreender o contexto social, econômico e cultural das pessoas e da comunidade 

e sua interação com os aspectos biológicos envolvidos na saúde e no processo de 

adoecimento das pessoas e suas famílias. Além do conhecimento da organização e 

funcionamento dos serviços públicos de saúde, a fim de identificar a sua extensão e 

resolutividade, bem como os fatores de entrave para o desenvolvimento de uma 

atenção integral à saúde das pessoas e de sua comunidade. 

Com novos paradigmas educacionais e as atuais Diretrizes Curriculares 

Nacionais, a formação plena prevista na concepção do curso é revestida do 

acréscimo de experiências, as quais, diversificando e flexibilizando os espaços e os 

tempos educacionais para além das salas de aula, integram mais competências 

acadêmicas exigidas para a atuação profissional, desta forma, consolida a 

importância do PINESC, dentro do curso de medicina da UNIME. 
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O processo de integração ensino-serviço-comunidade dentro do PINESC, 

desde o início das atividades práticas, os alunos são estimulados a se familiarizarem 

e a participarem dos dispositivos de intervenção da equipe de saúde da família, de 

forma gradual e de maneira que possam desenvolver, em conjunto com os 

profissionais de saúde e docentes, a atenção integral à saúde da população. As 

principais práticas educacionais com que os alunos têm contato são: visitas 

domiciliares, consulta médica e de enfermagem, atendimento à demanda 

espontânea, grupos educativos, salas de esperas e reunião de equipe. 

Destaca-se, dentro da pesquisa, as atividades práticas realizadas permitindo 

desenvolver nos alunos competências, habilidades e conhecimentos de forma 

integrada favorecida pelo método pedagógico Aprendizado Baseado em Problemas 

e a integração dos alunos desde o primeiro ano do curso. Além disso, a relação 

entre os processos de ensino e a prestação de serviços tem proporcionado uma 

formação diferenciada aos acadêmicos, que passam a vivenciar os desafios de 

materialização dos princípios do SUS na atenção básica em saúde, estimulando a 

formação de recursos humanos para atuação na rede de serviços do sistema. 

O resultado da pesquisa mostra que o PINESC apresenta suas fragilidades e 

potencialidades, e que o fato mais relatado foi à integração como pontos positivos: a 

inserção desde o início no campo da prática vivenciada dentro das USF; interação 

comunidade/aluno; conhecimento da realidade; profissionais humanizados; 

parcerias; maior dedicação. A realização da aprendizagem em conjunto dos alunos e 

profissionais de saúde contribui para a formação de profissionais críticos e 

reflexivos, que aprenderam a lidar, identificar, articular e propor soluções para os 

problemas de saúde mais prevalentes na comunidade. 

Os pontos de fragilidades do PINESC, dentro da pesquisa foram a falta de 

tempo dos profissionais para o acolhimento dos alunos devido a sobrecarga de 

trabalho; infraestrutura precária; vínculo fragilizado entre os profissionais de saúde e 

docentes; excesso de alunos nas unidades de saúde; vulnerabilidade da área 

dificultando o desenvolvimento das ações propostas; descontinuidade do 

atendimento; ausência dos docentes em algumas atividades realizadas pelos 

discentes. 



91 

 

As experiências relatadas sobre a visão dos alunos, profissionais de saúde e 

professores, algumas vivências contidas no processo ensino-aprendizagem, 

envolvendo, por um lado elementos do universo do aluno, que chega curioso e ávido 

pela apreensão de conhecimentos relacionados ao campo médico, por outro, o 

repertório trazido por docentes e trabalhadores de saúde, em função de teorias, 

práticas e diretrizes técnicas locais, utilizadas para compreender e atuar nas 

necessidades de saúde da comunidade, foram muito bem delineadas dentro da 

pesquisa. 

A proposta do presente trabalho é realizar Oficinas ao final da pesquisa tendo 

como público alvo: alunos, profissionais de saúde, docentes, representantes da SMS 

de Lauro de Freitas e coordenação do curso de Medicina da UNIME expondo os 

resultados do trabalho na tentativa de ampliar o diálogo buscando amenizar as 

dificuldades encontradas. Além de incentivar a realização de oficinas durante o início 

de cada semestre tendo a participação dos profissionais de saúde juntamente com a 

equipe da IES no intuito de alinhar a metodologia e as atividades propostas pelo 

PINESC, fortalecendo a parceria ensino-serviço entre as duas Instituições. 

Neste processo, o COAPES poderá auxiliar a qualificar as ações de ensino 

em consonância com as demandas dos profissionais e da comunidade, em 

condições de fomentar maior legitimidade à parceria, com maior cuidado aos 

interessados e particularidades dos diferentes atores e cenários, com maior adesão 

e envolvimento em todos os momentos e espaços. Para isso, este Contrato deverá 

ser construído de modo a garantir o acesso a todos os estabelecimentos de saúde 

como cenários de práticas para a formação. Reforçamos a ideia de que o 

desenvolvimento do COAPES deve ultrapassar o limite burocrático de um contrato 

para dar forma a uma negociação permanente dos coletivos em defesa da 

qualificação do cuidado e da formação no e para o SUS. 

O contato inicial com o futuro ambiente de trabalho é de fundamental 

importância para o acadêmico da área da saúde. Apesar dos entraves o PINESC 

consegue ser contemplado em sua essência. No entanto, necessário se faz muitas 

discussões na evolução dos desafios. Desta forma, os resultados desta pesquisa 

enfatizam o PINESC como metodologia de ensino que, cada vez mais, ensina aos 

alunos uma concepção de contato com a comunidade e com a filosofia de 

atendimento no contexto geral. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Prezado(a) participante, você está sendo convidado(a) a participar da 

pesquisa intitulada “Parceria saúde e educação no âmbito da Atenção Primária: 

desafios para a formação médica”, desenvolvida por Milena Nascimento Ferreira, 

discente do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Saúde da Família da 

Universidade Estácio de Sá, sob orientação da Professora Drª. Anna Tereza Miranda 

Soares de Moura e co-orientação da Professora Drª. Kátia Maria Braga Edmundo. 

Tendo como objetivo geral analisar as práticas educacionais relacionadas com a 

parceria ensino serviço desenvolvidas nas unidades de saúde da família como 

cenário de ensino pela Faculdade de Medicina da Unime em Lauro de Freitas. 

Ressaltando que sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e tem 

plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua 

participação a qualquer momento. 

Não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua 

participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para a 

execução da pesquisa. Serão tomadas as seguintes medidas e/ou procedimentos 

para assegurar a confidencialidade e a privacidade das informações por você 

prestadas: 

 Apenas os pesquisadores do projeto, que se comprometeram com o dever de 

sigilo e confidencialidade terão acesso a seus dados e não farão uso destas 

informações para outras finalidades. 

 A sua participação consistirá em responder perguntas de um roteiro 

semiestruturado de entrevista à pesquisadora do projeto. 

 A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá 

solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a 

pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados 

neste Termo. Deixando claro, se houver algum dano, comprovadamente 

decorrente da presente pesquisa, você terá direito à indenização, através das 

vias judiciais, como dispõem, o Código de Processo Civil, na Resolução nº 

466/2012 e na Resolução nº 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde. 

 Fica expresso que as entrevistas serão transcritas e armazenadas, em 

arquivos digitais, mas somente terão acesso às mesmas a pesquisadora e 

sua orientadora e co-orientadora. 

 Apresentando como benefício proporcionar aos envolvidos na pesquisa uma 

análise pessoal sobre sua atividade profissional. Benefício indireto a 
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possibilidade de uma análise dos gestores sobre a importância de integração 

ensino-serviço, auxiliando na assistência prestada a população. 

 

Essa pesquisa pode apresentar como risco a quebra do sigilo, no entanto a 

pesquisadora garante o anonimato do indivíduo pesquisado. Outro risco envolvido 

pode ser o constrangimento. O participante, nesse caso, poderá retirar a sua 

participação caso tenha interesse a qualquer momento. Os resultados serão 

apresentados sob a forma de um relatório a ser apresentado e discutido com os 

envolvidos na pesquisa. Diante de todo o exposto, deixo claro que será fornecida 

uma segunda via para o participante da pesquisa, ressaltando que todas as páginas 

devem ser rubricadas pelo participante. 

Formas de contato com a pesquisadora: 

e-mail: milena.nascimento@hotmail.com 
Telefone: (71) 99686-0707 ou (71) 3267-4985 
 

Lauro de Freitas ___ de ______________ 2019 

 

_______________________________________________ 

Participante 

 

 

 

______________________________________________ 

Pesquisadora 
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APÊNDICE B - Instrumento para Análise dos Relatórios Finais dos discentes. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Início:                                                        Término: 

Data do documento: 

Título do documento:  

Autores do documento: 

Quantidade de páginas do documento: 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Objetivos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultados alcançados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressões gerais? 
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APÊNDICE C - Roteiro Semiestruturado para os Profissionais de Saúde. 

 

Projeto: Parceria saúde e educação no âmbito da Atenção Primária: desafios para 
formação médica. 
Pesquisadora: Milena Nascimento Ferreira. 
Orientadora: Anna Tereza Miranda Soares de Moura. 
Co-orientadora: Kátia Maria Braga Edmundo 
 
Data:_____________ Início:_______________ Término:______________ 
 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1.1. Nome:  

1.2. Idade:  

1.3. Sexo:  

1.4. Estado Civil:  

1.5. Categoria Profissional:  

1.6. Tempo de experiência 
na ESF: 

 

1.7. Tempo de atuação nesta 
unidade de saúde: 

 

1.8. Possui especialização em Saúde da Família ou Atenção Básica ( ) Sim ( ) Não 

II – GUIA PARA A ENTREVISTA 

2.1.O que você entende por parceria ensino-serviço? 

2.2. Como é seu sentimento quando recebe alunos na unidade?. 

2.3. Em que momento você sente que o aluno está mais interessado com a prática 
proposta? 

2.4 Você consegue ilustrar quais são as facilidades e dificuldades em relação ao 
seu trabalho com a presença dos alunos. 

2.5. Na sua opinião a inserção dos alunos de medicina desde o 1º ano de curso 
com a prática nas unidades de saúde facilita uma formação crítica do futuro 
profissional? Porque? 

2.6. Como é sua relação com os docentes da faculdade que acompanham os 
alunos e com os alunos? 

2.7. Conte uma experiência marcante com os alunos e/ou docentes. 

2.8. Qual é o seu conhecimento a respeito do COAPES? 
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APÊNDICE D - Roteiro Semiestruturado para os Docentes. 

 

Projeto: Parceria saúde e educação no âmbito da Atenção Primária: desafios para 
formação médica. 
Pesquisadora: Milena Nascimento Ferreira. 
Orientadora: Anna Tereza Miranda Soares de Moura. 
Co-orientadora: Kátia Maria Braga Edmundo 
 
Data:_____________ Início:_______________ Término:______________ 
 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1.1. Nome:  

1.2. Idade:  

1.3. Sexo:  

1.4. Estado Civil:  

1.5. Formação Profissional:  

1.6. Tempo de experiência 
na docência: 

 

1.7. Tempo de atuação nesta 
IES: 

 

1.8. Tem especialização na área da docência?          (     ) Sim          (     ) Não 

1.9. Tem especialização e/ou especialização na Atenção Primária à Saúde?  
(     ) Sim          (     ) Não 

II – GUIA PARA A ENTREVISTA 

2.1. O que você entende por parceria ensino-serviço? 

2.2. Como é sua prática vivenciada no PINESC nas unidades de saúde? 

2.3. Você consegue ilustrar as facilidades e dificuldades vivenciadas no PINESC 
dentro das unidades com os alunos e/ou profissionais de saúde. 

2.4. Você acha que dentro dos objetivos educacionais propostos pelo PINESC ao 
final das atividades realizadas dentro da unidade, consegue contemplar o que é 
proposto para aquele semestre? 

2.4. Como você ver a sua relação de docente da faculdade com os profissionais de 
saúde? 

2.5. Me conta uma experiência marcante durante esse período vivenciado com o 
PINESC nas unidades. 

2.6. Na sua opinião você acha que essa inserção dos alunos desde o primeiro 
semestre no curso de medicina facilita uma formação crítica para o futuro 
profissional? Por que? 

2.7. O que você sabe a respeito do COAPES? 
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ANEXO A 
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