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RESUMO 

 

O desenvolvimento desta pesquisa focaliza as questões relacionadas ao Ensino da Gestão do 

Sistema de Saúde, mais especificamente, no que refere à relevância da temática na formação 

dos profissionais de Enfermagem e Medicina. O estudo tem como objetivos analisar as 

experiências dos estudantes dos cursos focalizados, com o ensino de gestão do sistema de 

saúde; identificar o nível de desenvolvimento do ensino da gestão do sistema de saúde nestes 

cursos e propor para o processo de mudanças no seu respectivo ensino, quanto à gestão do 

sistema de saúde, na perspectiva da autogestão. A fundamentação na Análise Institucional 

como marco teórico-metodológico, busca articular um instrumental de análise e intervenção 

em instituições, com objetivo de potencializar grupos e comunidades para processos de 

mudanças. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter descritivo exploratório 

de campo, com a participação de 24 sujeitos, assim distribuídos: 12 estudantes do curso de 

Enfermagem e 12 de Medicina de uma universidade do interior do Rio de Janeiro. A coleta de 

dados adotada se deu por meio de entrevista em grupo focal. A análise e interpretação dos 

dados foram subsidiadas pela técnica de análise do discurso.  Os resultados destacam que os 

estudantes avaliam entre os aspectos fundamentais para a sua formação, a diversificação dos 

cenários de ensino e aprendizado e das práticas de saúde; desenvolvimento do conceito 

ampliado de saúde e a integração numa perspectiva interdisciplinar. Nesse sentido, novas 

possibilidades de desenvolvimento de práticas educativas mais participativas devem ser 

adotadas, sendo fundamental a vontade e articulação das instituições formadoras, serviços de 

saúde, comunidade e diversos setores da sociedade civil, em conjunto com compromisso dos 

docentes para implementar a transformação, com o fim de possibilitar a participação de todos 

os envolvidos no processo de autogestão. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação em Enfermagem; Educação Médica; Administração de 

Serviços de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The development of this research focuses the questions about the teacher of management of 

health system, specifically in relation the thematic relevance at formation professionals in 

nursing and medicine. The knowledge has with objectives analyze the experience of  students   

in the course focuses with the management of health system; recognize the level of 

development at the management of health system in nursing and medicine curses and propose 

for the change process in your respective teaching about the management health system from 

the perspective of self-management. The foundation in institutional  analysis how mark 

theoretical -methodological , search articulate a analyses instrumental  and intervention in 

institutions, with the objective to potentiate the groups and communities for the change 

process. It´s a research of qualitative nature and exploratory character decrypted in field, with 

participation of 24 subjects, 12 students of medicine and 12 students of nursing at the 

university in country of Rio de Janeiro. The data collection adopted was made with a 

interview in a focal group.  Analysis and interpretation of data are being subsidized by the 

technique of discourse analysis. The results show that the students assess between 

fundamental aspects for your formation, the diversification of teaching and 

learning scenarios and health practices; development of the expanded concept of health and 

wholeness from an interdisciplinary perspective. Accordingly, new possibilities for 

developing more participatory educational practices should be adopted will be 

fundamental and articulation of educational institutions, health services, community and 

various sectors of civil society, together with the commitment of teachers to implement the 

transformation, in order to enable participation of all involved in the process of self-

management. 

KEY WORDS: Nursing Education, Medical Education, Health Service Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

El desarrollo de esta investigación se centra en temas relacionados con la Educación para la 

Salud Sistema de Gestión, más específicamente, con respecto a la relevancia del tema en la 

formación de enfermería y medicina. El estudio tiene como objetivo examinar las 

experiencias de los estudiantes de enfoque, con la educación de gestión del sistema de salud, 

identificando el nivel de desarrollo de la educación en la gestión del sistema de salud en estos 

cursos y proponer cambios en el proceso de enseñanza en sus respectivos, en relación con la 

gestión del sistema de salud desde la perspectiva de la autogestión. El análisis de lógica 

institucional como marco teórico-metodológico, busca articular un análisis instrumental y la 

intervención en las instituciones, con el fin de empoderar a los grupos y comunidades a los 

procesos de cambio. Se trata de una investigación cualitativa y el campo exploratorio 

descriptivo, con la participación de 24 personas, distribuidas de la siguiente manera: 12 

estudiantes de Enfermería y Medicina, 12, una universidad en el interior de Río de Janeiro. La 

recolección de datos se adoptó hace a través de entrevistas con grupos focales. Análisis e 

interpretación de los datos están siendo subsidiadas por la técnica del análisis del discurso. 

Los resultados ponen de manifiesto que los estudiantes evaluar los aspectos fundamentales de 

su formación, la diversificación de la enseñanza y el aprendizaje de los escenarios y las 

prácticas de salud, el desarrollo del concepto ampliado de salud y la integridad de una 

perspectiva interdisciplinaria. En este sentido, las nuevas posibilidades para el desarrollo de 

las prácticas educativas más participativo debe ser aprobada, será fundamental y la 

articulación de las instituciones educativas, los servicios de salud, la comunidad y los diversos 

sectores de la sociedad civil, junto con el compromiso de los docentes para implementar la 

transformación, con fin de permitir la participación de todos los interesados en el proceso de 

auto-gestión. 

PALABRAS CLAVE: Enfermería, Educación Médica, Administración de Salud 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A gestão sempre me despertou interesse. Ingressei na faculdade de administração de 

empresas em 1981, concluí a graduação em 1985 e desde o ano de 1989 venho 

desempenhando minhas atividades profissionais na área de gestão em saúde. 

Busquei a especialização em administração hospitalar e em gestão em saúde em 

consonância com a minha atuação nas áreas da saúde privada e pública. Com o cargo de 

diretora-administrativa em um hospital de ensino desde 1997, se dá a aproximação com o 

serviço público, o que se tornou uma prática, em circunstância do credenciamento junto ao 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Iniciei a prática da docência em 2001, no curso técnico de Radiologia e nos cursos de 

graduação em Medicina, Enfermagem e Administração de Empresas. Desde então, convivo 

com a resistência velada por parte dos profissionais de saúde e de docentes conservadores, 

com relação à integração das práticas de gestão para a consolidação do sistema de saúde 

brasileiro.  

O discurso da globalização e da integração das diversas profissões se faz presente no 

campo acadêmico, mais intencionalmente por alguns que sabem manejar conceitos e métodos, 

do que algo propriamente instituído e institucionalizado. 

Em especial, a gestão é apresentada nos diversos conteúdos das disciplinas da área de 

saúde mais retoricamente, com transmissão de maneira simplista no decorrer de uma 

exposição fundamentalmente biotecnicista, como parte do contexto, sem fundamentação ou 

importância ao conhecimento das ciências sociais. 

Atualmente, encontro-me como professora assistente nos cursos de graduação de 

Enfermagem e de Medicina, responsável pelas disciplinas de Administração Hospitalar e 

Planejamento e Gestão em Saúde, respectivamente, o que me despertou o interesse pelo 

estudo do tema em tela.   

As disciplinas as quais leciono apresentam conteúdos e abordagens de gestão e da 

implantação do sistema de saúde nos princípios definidos por lei, o que me remeteu ao início 

desta pesquisa para identificar os elementos curriculares apresentados nas disciplinas e a 

compreensão da temática pelos alunos dos cursos de Enfermagem e Medicina sobre o 

processo em sua formação. 

Ao analisar as propostas curriculares dos cursos acima citados, observei que no de 

Enfermagem existe o estímulo ao desenvolvimento de competência coletiva, o que favorece a 

percepção da gestão do sistema de saúde, enquanto no de Medicina, este estímulo é tímido, 
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uma vez que apenas uma disciplina é voltada para a gestão do sistema de saúde, pois o foco 

em sua formação se dá na execução individual do cuidado. 

Embora no campo da Enfermagem haja um estímulo ao desenvolvimento de 

competências coletivas, ao se examinar a literatura dessa área dos últimos 17 anos, na base de 

dados Scientif Eletronic Library on line – SciELO para ensino da gestão em saúde, percebe-se 

que contempla-se a apropriação da gestão pela Enfermagem centrada na gerência em recursos 

humanos, qualidade e dimensionamento de pessoal. 

Já na literatura do ensino médico, a gestão está relacionada à mudança dos currículos e 

conteúdos das disciplinas, na busca dos valores humanistas e na integração social. Atendendo 

a tendência de mudanças no processo de formação do profissional, diante das necessidades de 

saúde contemporâneas. 

A gestão é fundamentalmente uma ciência social que lida com pessoas e cujo âmbito 

não se restringe ao mundo empresarial. A essência do papel do gestor é tornar o conhecimento 

produtivo. Terá, assim, uma função social, mais do que uma função executiva (DRUCKER, 

1992). 

Kurcgant (2006) enfatiza que o aprofundamento da temática de gestão merece destaque 

na formação profissional, por permitir a compreensão da realidade. As competências técnico- 

científicas são definidas como a capacidade de articular ciência e técnica: capacidade de 

identificar e intervir nas situações de saúde-doença e de reconhecer e atuar nos diferentes 

cenários. 

O Manual de Instrumentos de Gestão do Ministério da Saúde (2002) descreve como 

instrumentos de gestão em saúde, os mecanismos que garantem o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde (SUS), em todos os níveis. A atividade de gestão implica coordenar, articular, 

negociar, planejar, acompanhar, controlar, avaliar e auditar o sistema de saúde em nível 

municipal, estadual e nacional. 

Com vistas a viabilizar os princípios da equidade, integralidade e universalidade 

propostos pelo SUS, novos processos têm sido agregados, como a intersetorialidade, que pode 

ser pensada em termos de melhorar o diálogo entre os setores. Reconhecer os limites do 

conhecimento dos profissionais de saúde e das tecnologias por eles empregadas e buscar 

outros conhecimentos em diferentes setores como a clínica ampliada, que pensa o objeto de 

trabalho como um todo em interação com seu meio (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

A clínica compartilhada reforça a mudança, ao conduzir o envolvimento do usuário no 

seu processo de cura, construindo conjuntamente o diagnóstico e a terapêutica do paciente 

(CAMPOS, 2000).  
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Segundo Pinheiro e Luz (2003), o desencontro entre os objetivos predefinidos pelos 

gestores nos modelos ideais e as práticas efetivamente exercidas, registra a dificuldade para 

implementação de modelos em saúde. 

Rubens Mattos (2003), em entrevista no BoletIN Integralidade em Saúde remete à  

reflexão inadiável e  à revisão de paradigmas bastante arraigados no campo da saúde coletiva: 

 

“A tarefa acadêmica que nós nos colocamos é contribuir para o reconhecimento e a 

identificação dessas experiências, tentar achar pistas de Integralidade que estão no 

nosso cotidiano e de um monte de gente pelo Brasil afora, mas que não são 

sistematizadas ou pensadas como Integralidade”(MATTOS, 2003, s/p). 

 

O exercício dos valores da integralidade é uma ação transformadora dos atores que a 

vivenciam. Como exemplo, pode-se apontar o contato com usuários em serviços de saúde ou 

em visitas domiciliares, o que contribui na formação de novos atores sociais. 

Corrobora Mattos (2003): a integralidade não é apenas uma diretriz do SUS, ela é uma 

“bandeira de luta”, um enunciado de certas características do sistema de saúde, de suas 

instituições e de suas práticas desejáveis. 

A Constituição de 1988 assegurou diversas garantias constitucionais, como o exercício 

dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos. Reconheceu ainda que a saúde é um direito de todos e que deve ser garantida 

pelo Estado. Com a Lei Orgânica da Saúde, n.º 8080 (1990), nasce o Sistema Único de Saúde 

(SUS), com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da 

população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, com acesso 

universal, financiado pela arrecadação de impostos e contribuições sociais pagos pela 

população, e compõe os recursos do Governo Federal, Estadual e Municipal. 

O SUS tem como meta torna-se um importante mecanismo de promoção da equidade no 

atendimento das necessidades de saúde da população. O sistema propõe a promoção da saúde, 

com priorização das ações preventivas, democratizando as informações relevantes para que a 

população conheça os seus direitos e os riscos à sua saúde. 

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção à Saúde (2003) enfatiza que, 

desde os anos de 1980 a integralidade em saúde esteve sempre explicitada como intenção e 

necessidade da ação pública. Intervenções estas, que consolidariam o Sistema Único de Saúde 

Brasileiro.  

Atualmente, a questão da integralidade é o maior desafio nas práticas em saúde, não 

como questão institucional ou política, já institucionalizado nas políticas públicas, mas na 
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ação pública em que ocorre a prestação dos serviços públicos, um setor de produção social 

que ainda mantém formas cristalizadas. O desafio cultural é o de romper padrões de 

intervenção médica ou em saúde já tornados tradição. 

Integralidade como crítica à atitude médica fragmentária, a um sistema que privilegia a 

especialização e segmentação, à atitude médica reducionista, à formação médica de base 

flexneriana – recusa em reduzir o paciente ao aparelho ou sistema biológico que supostamente 

produz o sofrimento e, portanto, a queixa do paciente. 

Na Lei n.º 8080/90, encontra-se preconizado que as ações de saúde devem ser 

combinadas e voltadas ao mesmo tempo para prevenção e a cura. Os serviços de saúde devem 

funcionar no atendimento ao indivíduo como um ser humano integral e submetido às mais 

diferentes situações de vida e trabalho, o que o leva a adoecer e a morrer.  Desta forma, o 

atendimento deve ser feito para a sua saúde e não somente para a sua doença. Isto requer que 

o atendimento seja feito também para erradicar as causas e diminuir os riscos, além de tratar 

os danos. 

A integralidade com o olhar de ação transformadora apresenta o sentido de mudança ou 

de educação que possibilitem uma reflexão crítica sobre a realidade, que deve ser desvelada 

pelo próprio indivíduo permanentemente, e que possibilite ao educando agir, modificar seu 

tempo, sua cultura e sociedade no papel de sujeito.  

As propostas apresentadas nas Resoluções do Conselho Nacional de Educação em 2001, 

para os cursos de Enfermagem e Medicina, instituem a formação de profissionais dotados de 

conhecimentos requeridos nas práticas de atenção e de gestão do SUS. 

A formação não deve tomar como referência apenas a busca eficiente de evidências ao 

diagnóstico, cuidado e tratamento, mas deve desenvolver também condições de atendimento 

às necessidades de saúde das populações, da gestão macro e microssetorial e que englobem 

ainda aspectos de produção de subjetividade, habilidades técnicas e de pensamento e o 

adequado conhecimento do Sistema Único de Saúde. 

Decorre daí a necessidade de se pensar a mudança nas instituições formadoras, para que 

sejam dotadas de estruturas flexíveis e capazes de absorver conteúdos novos e de se 

integrarem em função dos verdadeiros problemas.  

No entanto, implica isso numa significação mais ampla, a saber, a interação e o 

delineamento para o processo de transformação:  

 

Qualquer proposta de mudança, técnico política aprovada, que precisa ser executada 

a contento, deve contar com a maioria dos atores sociais envolvidos na sua 

operacionalização. Para assumirmos e executarmos qualquer proposta é necessário 
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ter, no mínimo, o conhecimento do que ela significa para os propósitos de cada 

indivíduo e da sociedade em geral (MOURÃO, 2006, p.38). 

 

Com base no contexto teórico apresentado, buscarei identificar a avaliação atribuída 

pelos estudantes de Enfermagem e Medicina à temática da Gestão do Sistema de Saúde em 

sua formação profissional. 

Apresento como questões norteadoras deste estudo: Qual é a avaliação dos estudantes 

de Enfermagem e Medicina sobre o ensino da gestão do sistema de saúde?  Os elementos 

curriculares referidos na gestão do sistema de saúde no ensino da Enfermagem e Medicina 

geram uma dada compreensão específica da temática, o que agrega aos estudantes na sua 

formação profissional? 

Considerando a relevância dos aspectos apresentados e com o propósito de adequar as 

necessidades que vivenciamos no cotidiano desses profissionais, buscarei estudar o acesso a 

saberes e práticas que possibilitem a qualificação dos processos de formação em gestão, a 

partir de diretrizes do sistema de saúde para a sua consolidação. 

Com base nas questões norteadoras, defini como objetivo geral do estudo: avaliar, a 

partir da experiência de aprendizado dos estudantes de Enfermagem e Medicina, os limites e 

possibilidades do ensino da gestão do sistema de saúde e sua adequação às políticas públicas. 

E como objetivos específicos: analisar as experiências dos estudantes de Enfermagem e 

Medicina com o ensino de gestão do sistema de saúde; identificar o nível de desenvolvimento 

do ensino da gestão do sistema de saúde nos referidos cursos e propor para o processo de 

mudanças no seu respectivo ensino, quanto à gestão do sistema de saúde, na perspectiva da 

autogestão. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.  O conceito de gestão 

 

A palavra administração vem do latim ad (direção, tendência para) e minister 

(subordinação ou obediência) e significa, originalmente, aquele que realiza uma função sob o 

comando de outrem, Isto é, aquele que presta um serviço a outro. A palavra sofreu uma 

radical transformação em seu significado original. A Administração deixa de ser apenas 

supervisão, prestação de serviço ou coisa parecida, e constitui a maior inovação do século 

XX. Graças a ela, as ciências puderam ver suas descobertas transformadas em bens e serviços 

disponíveis à sociedade (CHIAVENATO, 2006). 

 

Basicamente, Administração significa planejar o que será feito, preparar o futuro que 

virá botar ordem nas coisas, alinhar recursos, tecnologias e competências, convergir 

condições para gerar valor e criar riqueza, atender às expectativas de todos os grupos 

de interesses (stakeholders) envolvidos, monitorar continuamente o desempenho e, 

sobretudo, oferecer resultados. Tudo isso dentro de uma visão estratégica e 

enfrentando um mundo de negócios altamente dinâmico e competitivo 

(CHIAVENATO, 2006, p.2).  

 

Drucker (1992) descreveu vários conceitos sobre os quais se construíram os pilares da 

gestão moderna, com um jeito não convencional de explorar a história da gestão e das suas 

ideias para o futuro. O ponto-chave de sua defesa foi a visão de que o mais importante em 

uma organização são as pessoas. A influência de seus pensamentos foi tão grande que este 

estudioso é frequentemente chamado de Pai da Gestão, uma vez que a tornou numa disciplina 

séria e respeitada, além de definir as funções do gestor moderno.  

Segundo Drucker (1992), a gestão é uma disciplina prática e humanista. É uma "arte" 

que se alimenta de ciências como a Economia, a Psicologia, a História, a Matemática, a 

Teoria Política e a Filosofia.  

Por meio século Drucker inspirou e educou gerentes com seus marcantes artigos na 

Havard Business Review, construiu o papel do gerente para equilibrar mudanças e 

continuidade. Um de seus ensinamentos é o do autogerenciamento: as empresas passam por 

mudanças radicais em suas estruturas, no trabalho que desenvolvem, nos tipos de 

conhecimento de que precisam e de pessoas que empregam. Com as novas necessidades e 

objetivos nós é que precisamos nos autogerenciar. A grande ideia é a de que cada profissional 

tem de saber exatamente qual é o seu trabalho e aproveitar o tempo destinado isso, para fazê-

lo, e da melhor forma possível. Devemos constantemente nos perguntar: Quais são as minhas 
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forças? Quais são os meus valores? A que pertenço? Qual deve ser a minha contribuição? Um 

profissional que sabe responder a essas perguntas sabe também qual é o seu trabalho. Quanto 

mais autogerenciável, mais tempo terá para promover mudanças estratégicas na empresa.   

A função administrativa é algo amplo, que implica utilização dos quesitos mencionados, 

desde o instante inicial de criação de uma atividade até sua finalização consequente avaliação. 

 

2.2. A Gestão do Sistema de Saúde 

 

Segundo Levcovitz et al. (2003), para fins de análise de produção científica, o tema 

gestão contempla estudos que se referem à criação e utilização de meios que possibilitem 

concretizar os princípios de organização da política, e isto inclui estudos de gestão de serviços 

e sistemas de saúde, gestão de qualidade, gestão estratégica, gestão de recursos humanos, 

gestão orçamentária e financeira. 

 Conforme descrito por Paim e Teixeira (2006), alguns desses temas consolidaram-se 

em debates desde a segunda metade dos anos 90 do século XX. E neste caso, podemos citar a 

gestão descentralizada do SUS, em função dos avanços no processo de descentralização e do 

processo de mudança no modelo de atenção à saúde, com a implantação do Programa Saúde 

da Família (PSF). 

Corrobora ainda, abordagem de temas críticos do processo e mudanças no modelo 

assistencial, como a reorientação da política e da gestão de unidades hospitalares. Diante do 

avanço tecnológico propiciado pela informática, telecomunicações e internet às práticas 

médicas, observou-se a multiplicação de estudos de propostas na área de informação gerencial 

e de comunicação em saúde. 

 

A interface entre teoria e prática, gerada pela crítica epistemológica e pela 

experimentação de métodos e técnicas marca a singularidade da área. Essa se 

caracteriza pela busca de desenvolvimento tecnológico que estabeleça a mediação 

entre os conceitos, métodos e instrumentos com a ação de sujeitos concretos no 

âmbito das organizações de saúde, tendo em vista a intervenção sobre problemas, 

necessidades e demandas políticas em saúde (PAIM, TEIXEIRA, 2006, p.78). 

 

A partir do Manual de Instrumentos de Gestão do Ministério da Saúde (2002) para 

cumprir os preceitos constitucionais, o SUS tem utilizado diversos instrumentos de gestão que 

vêm sendo criados segundo a necessidade e capacidade técnica, administrativa, gerencial e até 

política dos diversos gestores do SUS ao longo do tempo: Agenda de Saúde; Planos de Saúde; 

Relatórios de Gestão; Plano Diretor de Regionalização (PDR) e Programação Pactuada e 
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Integrada (PPI). Estes instrumentos têm uma lógica nacional de funcionamento e procuram 

articular diferentes níveis de governo, quanto à atenção à saúde. 

 

2.3. O ensino da gestão 

 

2.3.1. Transformações nos modelos tradicionais de formação 

 

 Estudo realizado por Machado, Caldas e Bortoncello (1997), destacou que as 

realizações de mudanças de longo e médio prazo na estrutura curricular foram aplicadas em 

diversas frentes de trabalhos e em incontáveis atividades. A profundidade da reforma e 

ampliação dos princípios de interdisciplinaridade, multiprofissionalidade e autocuidado, com  

presença significativa de docentes e alunos no espaço comunitário, conforme relato do Projeto 

UNI, na Faculdade de Medicina de Botucatu e no curso de Enfermagem, em 1993, 

proporcionou a abertura de caminhos para a formação de profissionais de saúde que articulam 

os avanços científicos e tecnológicos à necessidade de nossa gente. Com o envolvimento de 

quase a totalidade dos departamentos do curso de Medicina e das disciplinas do curso de 

Enfermagem, promoveu-se a diversificação dos cenários de ensino e das atividades 

docentes/alunos junto aos serviços locais de saúde (SILOS), creches, escolas e domicílios. 

 Outro artigo descreve sobre a transformação de uma disciplina tradicional em ensino 

médico na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no ano de 2000, voltada ao ensino da 

política e gestão de saúde, com uso de tecnologias de informação e comunicação e-Learning.  

 Apresentou-se, portanto, a proposta educacional baseada na integração de conteúdos 

teóricos com a utilização da rede web como instrumento de pesquisa e orientação, além da 

execução de uma atividade prática voltada à interpretação e avaliação da assistência à saúde 

no Brasil. A nova proposta se aproxima das concepções da educação em correntes 

construtivistas: dedicar especial atenção à motivação dos alunos, mediante caracterização do 

sistema de saúde de um município de sua livre escolha; promover atividades de estudos e 

pesquisa em saúde com utilização de roteiros orientados à análise e gestão da assistência; dar 

a conhecer e utilizar portais oficiais de informações em saúde e criar um ambiente virtual de 

pesquisa – disponível por todo o tempo. (ROCHA, BAVA, REZENDE, 2006). 

 Estudo realizado por Carvalho, Garcia e Rocha (2006) sobre o ensino em saúde 

coletiva de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) – no primeiro ano do curso de medicina da 

UNICAMP -, entre 2002 e 2004, descreveu que a disciplina de ações de saúde pública 

procurou possibilitar aos alunos vivenciar e conhecer a UBS nas suas relações internas, 
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organização do serviço, processo de trabalho, equipes interdisciplinares, gestão colegiada e 

em suas relações com as instituições e territórios geopolítico-sanitários que lhe são externos.  

Os alunos atenderam às demandas da UBS, o que lhes proporcionou a oportunidade de 

vincular-se, desde o início da graduação, aos serviços de saúde, com promoção e contributo à 

sua formação discente e consequente fortalecimento da capacidade de integração e de gestão 

dos serviços. 

 No quinto ano do curso, em 2004, foi introduzido o ensino de gestão em saúde no 

internato, com a criação da disciplina de Saúde Coletiva/Gestão e Planejamento em Saúde, 

com o objetivo de graduar médicos com sólida formação geral, capazes de prestar atenção 

integral e de qualidade aos usuários dos serviços de saúde. Os processos de preparação e 

realização dos estágios foram registrados nos “diários de campo” dos pesquisadores: 

acompanhamento dos alunos, reunião com gestores e trabalhadores locais de estágios, 

encontros com docentes responsáveis pela disciplina com os gestores da SMS/Campinas, 

colegiado de docentes da disciplina e avaliação oral por parte dos alunos da disciplina. Um 

dos principais achados foi o reconhecimento da importância de incorporar o tema de gestão 

em saúde à formação médica, tendo em vista as características contemporâneas do trabalho 

em saúde, marcadas pelo caráter interdisciplinar da prática e pela existência de uma complexa 

rede de cuidado em saúde, para qualificar a prática médica por meio de valorização do 

encontro trabalhador/usuários e da gestão da clínica. (CARVALHO, CAMPOS, OLIVEIRA, 

2009). 

 Já na disciplina de Saúde Mental e Psiquiatria, na Universidade Federal de Goiás, no 

período de 1995 e 2005, buscaram-se novos caminhos de ensino para a atenção em 

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica e pontuaram-se aspectos relevantes, 

potencialidades e fragilidades, integração de disciplinas com outras áreas, contribuição na 

formação geral do enfermeiro no desenvolvimento de competências relacionais, de gestão, de 

capacitação para compreender, planejar e desenvolver ações de resgate da humanização nos 

serviços de saúde, com destaque especial ao cuidado e ao cuidador. A trajetória foi marcada 

por muitos desafios. O fator limitante foi a fragilidade da rede se serviços de atenção 

psicossocial, que constitui um grande desafio a ser superado para a implantação de mudanças 

na assistência e ensino. Porém, observou-se a contribuição na formação do enfermeiro em três 

direções: o aluno se apresenta a ele mesmo, para a descoberta de melhores qualidades 

humanas; o aluno percebe-se com os outros na dinâmica da vida coletiva, e a atuação como 

gestor e coordenador de grupos e equipes (MUNARI, GODOY, ESPERIDIÃO, 2006) 
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 Em outro artigo mostra-se a experiência inovadora de ensino de administração de 

enfermagem, na formação do enfermeiro por meio da interface entre a arte e a educação, 

desenvolvida pela disciplina de Administração em Saúde, do quarto período de graduação da 

Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Reflete-se sobre a 

experiência do ensino de administração em saúde, centrada na gestão do sistema e serviços de 

saúde, por meio de manifestações artísticas. Também se discorre sobre as possibilidades de 

aprendizagem a partir de expressões da arte, bem como se analisa a experiência de ensino da 

gestão do Sistema Único de Saúde, por meio do diálogo entre a arte e a educação. Percebeu-se 

que a partir da discussão interdisciplinar dos referidos temas, a motivação dos alunos se 

elevava às alturas. A ideia criativa para a tarefa de articular administração em saúde com a 

literatura fluiu num frêmito empolgado próprio da juventude. Aprendeu-se que habilidades 

como, trabalho em equipe, gestão de recursos humanos e articulação de redes sociais 

dialogam com a criatividade e a livre expressão. O uso dessas estratégias despertou a vontade 

de transcender, do sujeito, ampliando-lhe as compreensões e as possibilidades éticas do 

mundo. Talvez sejam esses os propósitos da dimensão estética da educação (PIRES ET AL., 

2009). 

 

 2.3.2. A Difusão da mudança no ensino 

 

 A formação para além das fronteiras das universidades propõe o desenvolvimento de 

atividades junto aos serviços e comunidades, o que constitui um mecanismo de adesão, de 

relação e de cooperação com a governabilidade interna e externa das instituições envolvidas. 

 Conforme relato do Projeto UNI em Botucatu, houve a incorporação progressiva às 

rotinas e práticas diárias, e estas passaram a ser ações (programas institucionalizados). As 

ações no plano macro do projeto de maior impacto e profundidade que consolidaram o 

trabalho por meio de criação e mecanismos normativos e legais causaram uma série de 

mudanças na organização das instituições envolvidas, das quais, a principal foi a aprovação da 

reforma curricular dos cursos de Medicina e Enfermagem, na perspectiva do ideário UNI e do 

Decreto Municipal n.º 5479, de 02/10/1995, no qual as Unidades Básicas de Saúde passaram a 

constituir um novo espaço didático para a formação de graduandos destes cursos. 

(MACHADO, CALDAS, BORTONCELLO, 1997). 

 Nas experiências e estudo de casos pesquisados na Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade Estadual de Campinas, foi observada inestimável contribuição à formação 

discente, a partir de vivências concretas e parcerias com os serviços de saúde. A criação de 
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uma rede docente construída pelo gestor, pelos profissionais e docentes da UNICAMP, 

fortaleceu o processo em questão e a capacidade de gestão dos serviços, por parte dos 

profissionais envolvidos (CARVALHO, GARCIA, ROCHA, 2006). 

 Algumas mudanças foram incorporadas por outros cursos, como o descrito na 

transformação da disciplina de Política e Gestão de Saúde, da USP no ano de 2000, que após 

quatro anos de experiência, e em vista da boa aceitação entre os alunos, tem o modelo e-

Learning expandido a outros cursos da área de saúde, como Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional, Nutrição, Fonoaudiologia e Informática Biomédica (ROCHA, BAVA, 

REZENDE, 2006). 

 

 2.3.3. As diferentes propostas de ensino da gestão 

 

 Naturamente, os movimentos de reformulação do ensino comprometidos com a 

democratização da saúde, visam à melhoria da qualificação do profissional da saúde e 

revelam esforços positivos com a inserção de alunos e docentes em práticas mais amplas de 

saúde. 

 Nos artigos pesquisados, as experiências propostas ao ensino levaram a conclusões 

significativas de gestão partilhada, em que os autores  buscam a visão promissora para a 

continuidade e desenvolvimento da mudança, com agregação da comunidade, universidade e 

trabalhadores de saúde, visto que os diferentes saberes e profissões determinam formas 

particulares do cuidado na área de saúde (MACHADO, CALDAS, BORTONCELLO, 1997). 

 A relação discente-docente-serviços e comunidade, assumida como aspecto essencial 

de mudança, e a interação de um indivíduo com o outro, impulsionam o reconhecimento de 

comportamentos, intenções, valores, competências e conhecimento, para, enfim, se ter uma 

percepção do outro. Na formação profissional foi observado que a perspectiva de uma 

capacidade maior favorece a promoção e que ações integrais de saúde beneficiam indivíduos e 

comunidades. O perfil do profissional desejado e esperado para atender à população revela a 

necessidade de se implementar estratégias de mudança dos atuais modelos acadêmicos 

(FERREIRA, COTTA, OLIVEIRA, 2009). 

 Recomenda-se que valorizar a interface com a produção acadêmica, teorização das 

práticas criativas, criatividade, abstração ética e estética, produz sentidos de aprendizagem 

que ultrapassam a racionalidade instrumental e contribui para a formação de cidadãos e 

profissionais de saúde (PIRES ET AL., 2009). 
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 Os achados deste estudo permitiram observar que os conteúdos e focos temáticos de 

ensino da gestão do sistema de saúde nos cursos de graduação de Enfermagem e Medicina 

permeiam a análise crítica da educação no setor de saúde e a construção de caminhos 

desafiadores. 

 A mudança repercutirá na formação e na atenção quando todas as instâncias estiverem 

centralmente comprometidas, desenvolvendo compromissos com a inovação da gestão 

democrática e contextualizada na realidade em que estão inseridas. 

 Com base nos estudos analisados, constatou-se que é fundamental compreender 

adequadamente os limites e possibilidades das inovações e das reformas da educação na área 

de saúde frente ao perfil das práticas médicas hegemônicas e às estruturas sociais no contexto 

do processo de globalização. As transformações apresentadas se iniciam com o rompimento 

do paradigma tradicional do processo de ensino-aprendizado.  

 Uma das estratégias fundamentais trata de transpor as fronteiras da sala de aula, por 

meio de um modelo pedagógico que equilibra a excelência técnica e a relevância social com 

métodos ativos de ensino-aprendizado centrados nos alunos, para inserir a vivência prática e 

destinar parte da carga horária a reflexões e atividades com os próprios serviços de saúde, 

com base na relação de parceria da universidade e dos serviços de saúde, da comunidade, das 

entidades e outros setores da sociedade civil. 

 

 2.4. Principais ideias pedagógicas no campo do ensino na saúde 

  

  O que é educar? Não significa simplesmente transmitir ou adquirir conhecimentos. 

Existe, no processo educativo, um conjunto de representações de sociedade e de homem que 

se quer formar. Por meio da educação as novas gerações adquirem os valores culturais e 

reproduzem ou transformam os códigos sociais de cada sociedade. 

 A pedagogia tradicional foi dominante até o final do século XIX, se formulou desde a 

Antiguidade, com uma visão filosófica essencialista do homem e uma visão pedagógica 

centrada no educador, no adulto, no intelecto, nos conteúdos transmitidos pelo professor aos 

alunos, na memorização (SAVIANI, 2007). Nela os conteúdos de ensino correspondem aos 

conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações passadas como verdade acabada. 

 No ensino tradicional há predominância da exposição oral dos conteúdos, seguindo 

uma sequência predeterminada e fixa. Na relação professor-aluno, prevalece a autoridade do 

professor, exigindo uma atividade receptiva dos alunos e impedindo a comunicação entre eles 

(FERREIRA, 2003).  
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 O problema fundamental do ensino tradicional se traduzia pelo “como ensinar”, cuja 

resposta consistia na tentativa de se formular métodos de ensino (SAVIANI, 2007).  

 A educação e a saúde são espaços de produção e aplicação de saberes destinados ao 

desenvolvimento humano (FERREIRA, 2003). 

 O ensino da gestão do sistema de saúde, aqui como objeto de estudo, nos remete a 

teoria da educação e as tendências pedagógicas, alicerçando-nos ao entendimento da relação 

professor-aluno e orientando-nos no processo ensino-aprendizagem presente na história da 

educação. 

  A partir do final do século XIX, a crescente indústria farmacêutica passa a comprar 

espaços para propagandas nas publicações americanas ortodoxas. A associação entre a 

corporação médica e o grande capital, passa a exercer forte pressão sobre as instituições e os 

governos para a implantação e extensão da “medicina científica” (PAGLIOSA & DA ROS, 

2008). Em meio a este cenário e interesse em formular métodos para o ensino da saúde, a 

figura e os aportes de Abraham Flexner são até hoje, foco de debates entre defensores e 

detratores de suas propostas. A busca da excelência na preparação dos futuros médicos 

introduz uma salutar racionalidade científica. Nas palavras do próprio Flexner (1910): “O 

estudo da medicina deve ser centrado na doença de forma individual e concreta”. 

 Ao adotar o modelo de saúde doença unicausal, biologicista a proposta de Flexner 

reserva pequeno espaço, se algum, para as dimensões social, psicológica e econômica da 

saúde e para a inclusão do amplo espectro da saúde, que vai muito além da medicina e seus 

médicos (PAGLIOSA & DA ROS, 2008). 

 Durante muito tempo o reducionismo dos fatos consistiu em reivindicar para as 

Ciências Sociais um estatuto epistemológico e metodológico próprio, com base na 

especificidade do ser humano e sua distinção polar em relação à natureza. A pedagogia 

renovada é uma tendência de ensino do século XX e inclui várias correntes que, de uma forma 

ou de outra, estão ligadas ao movimento da pedagogia não-diretiva, representada pelo 

psicólogo Carl Rogers e pelo movimento chamado de Escola Nova ou Escola Ativa (John 

Dewey, Maria Montesori, Ovide Decroly, Jean Piaget, Anísio Teixeira entre outros) 

(LUCKESI, 1994). 

 O centro da atividade escolar não é o professor nem os conteúdos escolares, mas o 

aluno. O professor facilita o desenvolvimento livre e espontâneo do indivíduo. O processo de 

busca pelo conhecimento deve partir do aluno. O processo de ensino é desenvolvido para 

proporcionar um ambiente favorável ao autodesenvolvimento e valorização do “eu” do aluno. 
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“Trata-se de “aprender a aprender”, ou seja, é mais importante o processo de aquisição do 

saber do que o saber propriamente dito” (LUCKESI, 1994). 

 Essa corrente ainda influência até hoje algumas práticas de ensino, com maior 

destaque na educação infantil, no campo da orientação educacional e psicologia escolar. 

 Os jogos educativos são usados como estratégia de aprendizagem, o ambiente dotado 

de materiais didáticos, estimulantes e alegre, diferente do ambiente frio e formal da escola 

tradicional. 

 Nos ano 70 do século XX, a pedagogia tecnicista, nos princípios de racionalidade, 

eficiência e produtividade. Buscou, então, evidenciar que a subordinação da educação ao 

desenvolvimento econômico significava torná-la funcional ao sistema capitalista (SAVIANI, 

2007). 

 Nessa tendência, a escola funciona como modeladora do comportamento através de 

técnicas específicas. Os conteúdos de ensino são as informações, os princípios científicos, as 

leis, entre outros, ordenados em sequência lógica e psicológica por especialistas. É 

privilegiado nesse ensino o conhecimento observável e mensurável, advindo da ciência 

objetiva, eliminando-se qualquer sinal de subjetividade (FERREIRA, 2003). 

 No final dos anos 70 e início dos anos 80 do século XX, a abertura política no final do 

regime militar coincidiu com a mobilização de educadores para buscar uma educação a 

serviço das transformações sociais, econômicas e políticas, visando superar as desigualdades 

sociais, denominada de pedagogias críticas. Situam-se nesse âmbito as pedagogias socialistas, 

libertária, comunista, libertadora e histórico-crítica. 

 As idéias socialistas iniciaram no movimento operário europeu ao longo do século 

XIX. Também chamadas de “socialismo utópico” essas ideias propunham a transformação da 

ordem capitalista burguesa pela via da educação. No Brasil os vários partidos operários, 

partidos socialistas, centros socialistas assumiram a defesa do ensino popular gratuito, laico e 

técnico-profissional. Reivindicava-se o ensino público, criticava-se a inoperância 

governamental no que se refere à instrução popular e fomentaram o surgimento de escolas 

operárias e de bibliotecas populares (SAVIANI, 2007). 

 Na pedagogia libertária, a educação ocupa posição central no ideário libertário e se 

expressa num duplo movimento: a crítica à educação burguesa e à formulação da própria 

concepção pedagógica que se materializa na criação de escolas autônomas e autogeridas, por 

meio de universidade popular, centro de estudos sociais e escolas. Os ideais libertários se 

difundiram no Brasil na forma das correntes anarquista e anarco-sindicalista (SAVIANI, 

2007). 
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 A partir dos anos 20, com o desenvolvimento da experiência soviética, a hegemonia 

do movimento operário foi se transferindo dos libertários para os comunistas, haja vista que 

em 1922 é fundado o Partido Comunista com a participação de um grupo de anarco-

sindicalistas. No que se refere à educação, o PCB se posicionou em relação à política 

educacional, defendendo quatro pontos básicos: ajuda econômica às crianças pobres, 

fornecendo-lhes os meios (material didático, roupa, alimentação e transporte) para viabilizar a 

freqüência às escolas; abertura de escolas profissionais em continuidade às escolas primárias; 

melhoria da situação do magistério primário; subvenção às bibliotecas populares (SAVIANI, 

2007). 

 A pedagogia libertadora, cuja matriz remete às ideias de Paulo Freire. Sua inspiração 

filosófica se encontra no personalismo cristão e na fenomenologia existencial. 

 Essa proposta suscita um método pedagógico que tem como ponto de partida a 

vivência da situação popular (1.º passo), de modo a identificar seus principais problemas e 

operar a escolha dos “temas geradores” (2.º passo), cuja problematização (3.º passo), levaria à 

conscientização (4.º passo), que, por sua vez, redundaria na ação social e política (5.º passo). 

(SAVIANI, 2007). 

 A pedagogia histórico-crítica surge na década de 1980, e tem fortes afinidades, no que 

ser refere às suas bases psicológicas, com a psicologia histórico-cultural desenvolvida pela 

“Escola de Vigotski”. A educação é entendida como o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens.  O método pedagógico que parte da prática social, 

onde professor e aluno se encontram igualmente inseridos ocupando, porém, posições 

distintas, condição para que travem uma relação fecunda na compreensão e encaminhamento 

da solução dos problemas postos pela prática social (SAVIANI, 2007). 

No entanto, no presente estudo, pelas próprias referências, decidi focalizar a atenção na 

pedagogia libertadora de Paulo Freire, por ser a mais utilizada no campo da saúde e por 

possibilitar uma prática educativa, mais participativa, considerando o sujeito da criação 

cultural como coletivo. 

 

Numa prática que deve ser reconstruída constantemente, em consonância com a 

teoria, devido à “reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação 

Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, ativismo” 

(FREIRE, 1996, p.22). 
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Nesta pedagogia, o método de ensino é realizado na forma de trabalho educativo, 

mediante grupos de discussão. Baseia na relação dialógica entre os atores da aprendizagem, 

tanto alunos, quanto professor. 

Percebi essa consonância ao método grupal de levantamento de dados nessa pesquisa, 

ao que Freire (1996) defende que: “ensinar exige respeito aos saberes dos educandos.”  

Problematizar e discutir com os alunos a realidade concreta, a associação da disciplina 

cujo conteúdo se ensina, exige o reconhecimento e o que Freire (1996) defende como 

“assunção da identidade cultural”. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, 

comunicante, transformador e criador.  

A questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual e a de classe 

dos educandos, cujo respeito é absolutamente fundamental na prática educativa progressista. 

Nessa perspectiva progressista, Freire (1996) afirmava que, ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. 

Partindo do pressuposto de que o ser humano é histórico, e está submerso em condições 

espaço-temporais, isto é, o homem, estando nessa situação, quanto mais refletir de maneira 

crítica sobre a sua existência, mais poderá influenciar-se e será mais livre. 

Remete à noção de transversalidade que foi desenvolvida ainda no princípio dos anos 

sessenta, do século XX, por Félix Guattari, ao tratar das questões ligadas à terapêutica 

institucional, propondo que ela substituísse a noção de transferência. Transversalidade em 

oposição a uma verticalidade que encontramos, por exemplo, nas descrições feitas pelo 

organograma de uma estrutura piramidal (chefes, subchefes etc.); uma horizontalidade como a 

que pode se realizar no pátio do hospital, no pavilhão dos agitados, isto é, certa situação de 

fato em que as coisas e as pessoas ajeitem-se como podem na situação em que se encontrem. 

Podemos, assim, tomar a noção de transversalidade e aplicá-la ao ensino, ela seria a 

matriz da mobilidade, e esta se define também como uma dimensão da vida social e 

organizacional que não se reduz à ordem hierárquica da verticalidade nem à ordem informal 

da horizontalidade (BAREMBLITT, 2002, p.34). 

 

Sou tão melhor professor, então, quanto mais eficazmente consiga provocar o 

educando no sentido de que prepare ou refine sua curiosidade, que deve trabalhar 

com minha ajuda, com vistas a que produza sua inteligência do objeto ou do 

conteúdo de que falo. Na verdade, meu papel como professor, ao ensinar o conteúdo 

a ou b, não é apenas o de me esforçar para com clareza máxima, descrever a 

substantividade do conteúdo para que o aluno o fixe. Meu papel fundamental, ao 

falar com clareza sobre o objeto, é incitar o aluno a fim de que ele, com os materiais 

que ofereço, produza a compreensão do objeto em lugar de recebê-la, na íntegra, de 

mim. Ele precisa de se apropriar da inteligência do conteúdo para que a verdadeira 
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relação de comunicação entre mim, como professor, e ele, como aluno se estabeleça 

(FREIRE, 1996, p.118). 

 

 

 Segundo Miranda e Barroso (2004), a filosofia de Paulo Freire está apoiada em seis 

pressupostos, designado como idéia-força: 1- Toda ação educativa deve, necessariamente 

estar precedida de reflexão sobre o homem e de uma análise de vida do educando. 2- O 

homem chega a ser sujeito por uma reflexão sobre sua situação, sobre o seu ambiente 

concreto. A educação deve levar o educando a uma tomada de consciência e atitude crítica no 

sentido de haver mudança da realidade. 3- Por meio da integração do homem com o seu 

contexto haverá a reflexão, o comprometimento, construção de si mesmo e o ser sujeito. 4- À 

medida que o homem se integrar às condições de seu contexto de vida realiza reflexão e 

obtém respostas aos desafios que se lhe apresentam, criando cultura. 5- O homem é criador de 

cultura e fazedor da história, pois, à medida que cria e decide as fases vão se formando e se 

reformando. 6- É necessário que a educação permita que o homem chegue a ser sujeito, 

construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer relações de reciprocidade, fazer 

cultura e histórias. 

 Nesse sentido, no limite entre teoria e filosofia da educação, o pensamente de Freire 

colaborou de forma significativa na construção de uma educação reflexiva para a área da 

saúde.  

 A partir da linguagem freireana, é possível identificar alguns conceitos que contêm 

caracterização da educação popular. Essa aderência deve-se ao fato de que falar em Sistema 

Único de Saúde (SUS) é falar em promoção da saúde, e incremento de poder comunitário e 

pessoal, mediante o desenvolvimento de habilidades e atitudes. O desenvolvimento de 

programas e projetos que promovem nas comunidades uma consciência crítica sobre a sua 

realidade de vida. 

 Vários conceitos de Freire são importantes para a prática da saúde. Entretanto, 

relacionarei abaixo os selecionados por Miranda e Barroso (2004) em busca de metodologia 

crítica e transformadora que se adéqüe ao propósito da pesquisa na formação do profissional 

da Enfermagem e Medicina. 

 Um dos conceitos é a conscientização – compromisso histórico é uma inserção crítica 

na história, assumindo o homem uma posição de sujeito podendo transformar o mundo. É o 

desenvolvimento crítico da tomada de consciência. 

 Outro conceito é problematização – supõe a ação transformadora e inseparável do ato 

cognoscente que, como é inseparável das situações concretas, mesmo que ocorra sobre os 
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conteúdos já elaborados. Nesse caso, serão referidos ao contexto, pois a problematização parte 

de situações vividas e implica um retorno crítico a essas. 

 Outro conceito muito referido é o diálogo, que segundo Freire, é uma necessidade 

existencial. É o encontro entre os homens, mediatizado pelo mundo, para designá-lo, onde a 

reflexão e a ação orientam-se para o mundo que é preciso transformar e humanizar. 

 Seguindo a seleção, o conceito liberdade – é o fim de toda revolução cultural. È uma 

conquista que exige uma busca permanente existente apenas no ato responsável de quem a 

faz. É a condição indispensável ao movimento de encontro em que estão inscritas as pessoas 

como seres inacabados. 

 

O grande problema que se coloca ao educador ou à educadora de opção democrática 

é como trabalhar no sentido de fazer possível que a necessidade do limite seja 

assumida eticamente pela liberdade. Quanto mais criticamente a liberdade assuma o 

limite necessário tanto mais autoridade ela tem, eticamente falando, para continuar 

lutando em seu nome (FREIRE, 1996, p.105). 

 

 

 É nesse sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em 

experiências estimuladoras da decisão de responsabilidade, em experiência respeitosa de 

liberdade. 

 Dessa forma, o método de ensino é realizado na forma de trabalho educativo, se baseia 

na relação dialógica entre os atores da aprendizagem, tanto aluno quanto professor. A 

comunicação é uma relação social igualitária, que produz conhecimento. 

  A aprendizagem se dá mediante uma ação motivada da codificação de uma situação 

problema, da qual se distancia para analisar criticamente. Aprender é um ato de conhecimento 

da realidade concreta, da situação vivida pelo educando, uma aproximação crítica dessa 

realidade. 

 Características que convergem para uma sociedade mais democrática a favor do 

desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos e coletividade. 
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3.  REFERENCIAL TÉORICO-METODOLÓGICO 

 

 O marco teórico-metodológico do estudo é referenciado na perspectiva da análise 

institucional de Gregório Baremblitt (1996), que nesse estudo chamaremos de “Tendências 

Baremblitt”.  

Da formação em Psiquiatria à militância junto ao Movimento Instituinte Internacional, 

Gregório E. Baremblitt vem traçando um longo e fecundo percurso como médico psiquiatra, 

psicoterapeuta, professor, pesquisador, analista e interventor institucional, esquizoanalista, 

esquizodramatista e escritor. Buscou sempre expandir sua atuação até as fronteiras da 

Medicina com a Política, a Sociologia, a Filosofia, a Arte e também com os saberes populares. 

Pauta-se essa pesquisa nas temáticas correntes e nas questões do Movimento Instituinte, 

sempre ancorado na autoanálise e autogestão. 

A análise institucional trabalha com todo tipo de organizações, estabelecimentos, 

movimentos e grupos, teoria, política, estratégias, táticas e técnicas de uma das escolas mais 

conhecidas do Movimento Instituinte, originário da Sociologia Ativa. Esta perspectiva 

teórico-metodológica visa propiciar o desenvolvimento da autoanálise e o processo que 

indivíduos e a coletividade empreendem, simultaneamente, com os dispositivos que são 

montados para realizar ações destinadas a obter objetivos de subsistência, o incremento de sua 

qualidade de vida e efetuação da sua Utopia Ativa, além da autogestão, que é o conjunto 

dessas práticas protagonizadas pelos diretamente interessados.  

 O institucionalismo é a expressão de um questionamento de hegemonia de pensamento 

científico como tal e de suas diversas especificidades, defendendo a fertilidade de todos os 

saberes, incluídos, por exemplo, os que existem em estado prático, nas atividades leigas, 

artísticas, religiosas, etc. (BAREMBLITT, 2002, p.54-55). 

Não existe uma escola institucionalista, mas muitas, e existem diferenças teóricas, 

metodológicas, técnicas, políticas entre elas. O que há como característica comum é o 

interesse pela produção nas organizações e instituições, assim como por seu funcionamento 

autoanalítico e autogestivo. 

Nas últimas décadas de 80 e 90 do século XX, diversas correntes integraram o 

Movimento Instituinte para o desenvolvimento da autoanálise e autogestão. A Esquizoanálise, 

criada por Gilles Deleuze e Felix Guattari, propõe uma série de dispositivos e procedimentos 

para a transformação do mundo e trabalha com todas as agrupações e práticas humanas 

inventivas e mutativas.  Estão presentes em cada uma das nossas atividades vitais, as afetivas, 
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sentimentais, as econômicas, as políticas, as artísticas, as relações com os outros e as relações 

conosco mesmos (BAREMBLITT, 2002, p.84). 

A Sociopsicanálise, criada por Gerard Mendel, propõe o trabalho não no indivíduo 

isolado, mas num pequeno grupo, que se chama “Degenettes”(1971), matriculados em uma 

estrutura social concreta  ou instituição. Mendel diz que quando se abordam os coletivos que 

formam parte dessas organizações, é fácil ver que esses conjuntos vivenciam de mil maneiras 

diferentes, essa experiência de impotência devido às condições do trabalho alienado no 

capitalismo (BAREMBLITT, 2002, p.77). 

Para a Análise Institucional de Rene Lourau e Lapassade, uma sociedade está ordenada 

por um conjunto aberto (não totalizável) de instituições. Uma instituição é um sistema lógico 

de definições de uma realidade social e de comportamentos humanos aos quais classifica e 

divide, atribuindo-lhes valores e decisões, algumas prescritas (indicadas), outras, proscritas 

(proibidas), outras apenas permitidas e algumas, ainda, indiferentes. Essas lógicas podem 

estar formalizadas em leis, em normas escritas ou discursivamente transmitidas, ou podem 

ainda operar como costumes, quer dizer, como hábitos não explicados. Cada instituição é 

universal, ou seja, indispensável para toda e qualquer sociedade, mas para realizar-se em suas 

formas concretas passa por um momento de particularidade e outro de singularidade única e 

irrepitível (BAREMBLITT, 2002, p.78-79). 

 Segundo Ozório (2002) movimentos instituintes são processos que rompem com os 

equilíbrios estabelecidos e criam algo de novo, produzem bem-estar, porque guardam relação 

com a ética da potência, da vida. 

 

A análise institucional propõe a criação de dispositivos para que o coletivo se reúna 

e discuta exaustivamente, esses fenômenos e descubra a maneira como esses efeitos 

antiprodutivos são a expressão, a consequência, tanto do não saber das contradições 

da estrutura e da função do sistema, como um desvio das forças crítica, das forças 

revolucionárias, das forças subversivas. (BAREMBLITT, 2002, p. 82). 

 

 

Com vistas a aprofundar as reflexões sobre as implicações do ensino da gestão do 

sistema de saúde nos cursos de Enfermagem e Medicina, apresento aqui os conceitos dos 

termos mais empregados pela análise institucional. 

 Instituições “são arvores de decisões lógicas que regulam as atividades humanas, 

indicando o que é proibido, o que é permitido e o que é indiferente. Segundo o seu grau de 

objetivação e formalização, podem expressar em leis (princípios-fundamentos), normas ou 

hábitos” (BAREMBLITT e MELO 2002, p.156). 
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Nesse estudo caracteriza-se como instituição “a formação” dos alunos dos cursos de 

Enfermagem e Medicina de uma universidade do interior do Rio de Janeiro. 

Instituído denomina-se “ao resultado da ação instituinte”. O instituído cumpre um papel 

histórico importante, porque vigora para ordenar as atividades sociais essenciais para a vida 

coletiva (BAREMBLITT e MELO 2002, p.157). 

Instituinte “é o processo mobilizado por forças produtivo-desejante-revolucionários que 

tende a fundar instituições ou transformá-las, como parte do devir das potências e 

materialidades sociais” (BAREMBLITT e MELO 2002, p.157). 

No transcurso do funcionamento do processo de institucionalização, “o instiuinte 

inventa instituídos e logo os metamorfoseia ou cancela, de acordo com as exigências do devir 

social” (BAREMBLITT e MELO 2002, p.157). 

 

A institucionalização se dá quando o trabalho de decodificação, de colocação em 

crise do instituído pelo instituinte, acaba. O instituinte, então, se torna um instituído, 

num movimento dialético: por um lado ele muda o instituído velho, transformando 

as relações de poder; de outro lado, ele perde sua força transformadora, gerando 

relações de poder mais naturalizadas, singularizando a instituição (MOURÃO, 2006, 

p. 70). 

 

Outro termo fundamental no institucionalismo é o analisador, que segundo Baremblitt e 

Melo (2002), é dispositivo inventado e implantado pelos analistas institucionais para propiciar 

a explicitação dos conflitos e sua resolução. Os autores distinguem analisador artificial ou 

construído como procedimentos artísticos, políticos, dramáticos e científicos. E analisador 

espontâneo ou natural, produzido espontaneamente pela própria vida histórico-social-libinal e 

natural, como resultado de suas determinações e da sua margem de liberdade. 

Baseada nestas concepções e vivenciando o instituído na hegemonia médica, com visão 

fragmentada, as atividades práticas, tanto no laboratório como na clínica, centradas na doença 

de forma individual e concreta, apresentam-se como acontecimentos, movimentos que 

engendram formas, modos autoritários de ser, que requerem análise e intervenção. 
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4.  METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter descritivo-exploratório de 

campo, segundo Minayo e Sanchez (1993), adequada ao aprofundamento da complexidade de 

fenômenos, fatos e processos particulares e específicos de grupos mais ou menos delimitados 

em extensão e capazes de serem abrangidos intensamente. 

A fundamentação na Análise Institucional como marco teórico-metodológico, busca 

articular um instrumental de análise e intervenção em instituições, com objetivo de 

potencializar grupos e comunidades para processos de mudanças. 

Considerando a versatilidade da obra de Marx e dos marxistas que refletiram sobre o ser 

humano, a sociedade e o indivíduo, busco como corrente de pensamento e metodologia que 

tem influenciado nas análises e nas práticas do setor de saúde, a ênfase a dialética, por ser a 

ciência e arte dos diálogos, da pergunta e da controvérsia (MINAYO, 2004). 

A dialética por referir-se ao método de abordagem da realidade, reconhecendo-a como 

processo histórico em peculiar dinamismo, provisoriedade e transformação. 

A dialética é a estratégia de apreensão e de compreensão da prática social empírica dos 

indivíduos em sociedade (nos grupos, classes, segmentos sociais), de realização crítica das 

ideologias e das tentativas de articulação entre sujeito e objeto, ambos históricos (MINAYO, 

2004). 

 

Cenários de estudo 

 

Os cursos de graduação em Enfermagem e Medicina da Universidade Severino, mantida 

pela Fundação Educacional Severino Sombra. 

A Universidade Severino Sombra surgiu na segunda metade da década de 1960, com a 

criação em 27/07/1966, da Fundação Universitária Sul Fluminense (FUSF). O primeiro curso 

a ser autorizado foi o de Medicina (Parecer n.º 249, de 14/06/1967), que foi reconhecido pelo 

decreto n.º 63.800, de 13/12/68. A Faculdade de Medicina funcionou inicialmente em prédio 

cedido pelo governo do estado do Rio de Janeiro – o Palacete Barão de Massambará.  

Paralelamente à criação do curso de Medicina, observou-se, no início da década de 1970, a 

criação e autorização, no município de Paraíba do Sul, da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras (Decreto n.º 69.230, de 21/09/71, publicado no D. O. de 23/09/71) que, por exigência 

do Conselho Federal de Educação, foi transferida para a sede do município de Vassouras 

(04/06/75), instalando-se provisoriamente no imóvel do Colégio Regina Coeli.  A partir de 
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então foram criados os seguintes cursos: História, Letras, Ciências Biológicas, Física e 

Matemática, Química e Pedagogia.  Em 25 de março de 1975, cumprindo exigência do 

Conselho Federal de Educação, a Instituição teve seu nome alterado para Fundação 

Educacional Severino Sombra (FUSVE). No final da década de 1970, visando ampliar seus 

cursos, a já então Fundação Universitária Severino Sombra implantou a Escola de Engenharia 

Mecânica e Elétrica (Decreto n.º 89.653, de 14/05/84, publicado no D.O. de 15/04/84).  É 

autorizada a funcionar a Escola Superior de Enfermagem e Obstetrícia (Decreto n.º 95.486, de 

14/12/87, publicado no D.O.U. de 15/12/87), que realiza seu primeiro vestibular em 02/03/88. 

Para integrar o Complexo Educacional Severino Sombra também foram criados o Colégio Sul 

Fluminense de Aplicação - COSFLAP- (Portaria n.º 997/CDCE-E, de 04/12/90) e o Centro de 

Documentação Histórica, com a finalidade de desenvolver pesquisas em Vassouras e no Vale 

do Paraíba.  

A 3 de julho de 1997, as Faculdades Integradas Severino Sombra foram transformadas 

na Universidade Severino Sombra (D.O. de 04/07/97).  

No que refere à administração, o general Severino Sombra de Albuquerque legou a 

Universidade Severino Sombra para o município de Vassouras, e sua gestão e da 

mantenedora, a FUSVE, foi estabelecida a partir de eleição de um Conselho Gestor por voto 

das comunidades acadêmica e vassourense representadas pelos membros dos Conselhos 

Eleitor, Diretor e Curador. 

O ano 2000 foi de grandes transformações para a universidade, pois com o falecimento 

de seu fundador e idealizador, professor Severino Sombra de Albuquerque, uma nova 

Diretoria Administrativa e Acadêmica assumiu a instituição a 14 de abril do mesmo ano. Em 

2003, o presidente da Fusve, Américo da Silva Carvalho, foi reeleito e intensificou as obras 

em todos os setores: cursos, laboratórios didáticos, salas de aula, clínicas odontológicas, 

serviço de fisioterapia, laboratórios para o curso de Farmácia e, principalmente, no Hospital 

Universitário, que foi certificado em 2005 pelos Ministérios da Saúde e da Educação como 

Hospital de Ensino (Portaria Interministerial n.º 862 / GM, de 7 de junho de 2005). 

Com 24 cursos de graduação ou superiores, a USS possui ainda, um Campus Avançado 

em Maricá - RJ. O prédio situado na Avenida Roberto Silveira, 437, Flamengo, onde 

funcionava o Instituto Brasileiro de Educação e Cultura – IBEC – oferece os cursos de 

Administração, Letras e Pedagogia. 

Com atuação em toda a região Sul Fluminense a USS é hoje um importante polo 

formador e fomentador do desenvolvimento científico e cultural. Por sua tradição e pela 

qualidade dos cursos oferecidos, é uma referência regional em pós-graduação e oferece cursos 
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nas Áreas da Saúde, Educação e Multidisciplinares. Na área de Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu oferece o Mestrado Acadêmico em História Social e o Mestrado Profissional em 

Educação Matemática. 

 

Missão, Visão e Valores da Universidade Severino Sombra: 

A história institucional da Universidade Severino Sombra e sua importância loco-

regional expressam-se em sua missão: 

Promover a formação integral do ser humano e sua capacitação ao exercício 

profissional, através do ensino, da pesquisa e da extensão, incentivando o aprendizado 

contínuo para o desenvolvimento nacional e em particular da região Centro Sul-Fluminense. 

Visão: transformar o contexto da educação superior brasileira, através da 

implementação de uma gestão compartilhada e inovadora capaz de concretizar uma a idéia de 

uma formação multidimensional eficaz e de qualidade atendendo as diferentes realidades 

sociais. 

Valores: Autonomia - O desenvolvimento autônomo da elevação do nível de 

conhecimentos e autotransformação em busca do fortalecimento da tomada de decisões para a 

resolução de problemas de forma mais adequada e emergencial como um elemento ímpar no 

desenvolvimento da responsabilidade social e conseqüente transformação. 

Conhecimento - É busca incessante pelo conhecimento que nos move ao 

reconhecimento do legado cultural que nos sustenta como indivíduos e nos remete ao plano da 

critica e reflexão contínua e consciente 

Relações éticas - As relações éticas caracterizam-se pela valorização da diversidade; 

pela aceitação do outro; pela inclusão e pela ampliação dos espaços interacionais humanos.  

Trabalho cooperativo - A cooperação é o que torna possível a construção de visões 

compartilhadas que, ao mesmo tempo em que apontam para o futuro, se beneficiam da 

diversidade de experiências passadas e presentes.  

Melhoramento contínuo - Melhoramento contínuo é a baliza que orienta nossas ações 

no mundo e sobre o mundo, visando ao aprimoramento individual e coletivo, pessoal, 

organizacional e social. 

 

Breve histórico do curso de Enfermagem  

O curso de graduação em Enfermagem da Universidade Severino Sombra, criado 

mediante o Decreto n.º 95.486, de 14/12/87, publicado no D.O.U. de 15/12/87, realizou seu 

primeiro vestibular em 02/03/88 e foi reconhecido pela Portaria Ministerial n.º 735, de 
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04/05/1993, DOU de 05/05/1993, é mantido pela Fundação Educacional Severino Sombra – 

FUSVE. Localizada na cidade de Vassouras, que pertence a uma das oito regiões do Médio 

Paraíba, a USS tem como área de abrangência os municípios de Barra do Piraí, Piraí, Volta 

Redonda, Paty do Alferes, Miguel Pereira, Avelar, Portela, Mendes, Paulo de Frontin, 

Paracambi, Paraíba do Sul e Três Rios. Em sua maioria os discentes do curso de Enfermagem 

são oriundos destas cidades e de outros estados do Brasil, principalmente, de Minas Gerais. 

Buscam conhecimento de Enfermagem por meio de um contato com as práticas de saúde que 

os levem a compreender e atuar na realidade social mediante o desenvolvimento de valores 

éticos e do aprendizado integrado e participativo. 

Desde sua criação o curso de Enfermagem já passou por quatro reformas curriculares. 

Com base nas novas Diretrizes para os cursos de graduação em Enfermagem, a partir do ano 

de 2001, a USS iniciou seu processo de discussão em torno da construção de um novo projeto 

pedagógico. 

A missão do curso de Enfermagem é a de formar e aperfeiçoar pessoas para que se 

tornem profissionais enfermeiros, numa perspectiva crítica e humanística, capazes de atender 

às necessidades de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde da pessoa e da 

comunidade. O curso busca para isto, a excelência no ensino, extensão e pesquisa. 

O curso estrutura-se para formar profissionais de enfermagem, em nível de graduação, 

com formação generalista, de acordo com as competências profissionais necessárias, 

evidenciando o compromisso social do enfermeiro, reconhecendo a saúde como produção 

social e direito da população. O trabalho interdisciplinar é apontado como horizonte do curso, 

como objetivo a ser perseguido pelos discentes, mediante a integração progressiva de projetos 

de ensino, pesquisa, extensão e assistência. A organização curricular é estrategicamente 

organizada em oito módulos de ensino, que compreendem às seguintes unidades: a) a 

Enfermagem e eu; b) o processo saúde doença e a Enfermagem; c) Enfermagem e 

coletividades; d) a família e a Enfermagem; e) o processo de cuidar em Enfermagem na 

atenção básica; f) o processo de cuidar em Enfermagem na atenção hospitalar; g) estágio 

supervisionado de Enfermagem em atenção básica; e h) estágio supervisionado de 

Enfermagem em atenção hospitalar. 

A formação do enfermeiro tem sido amplamente debatida no cenário nacional e muitos 

problemas já foram identificados, por estarem sempre presentes nesses debates a necessidade 

imperiosa de revisar, atualizar e operar as disciplinas que compõem o currículo de graduação 

e de linhas de ação compatíveis com a realidade de saúde do país. 
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As temáticas de gestão encontram-se inseridas no projeto pedagógico do curso e 

apresentam-se nas disciplinas do 4.º ao 8.º período, na matriz curricular para os ingressantes 

até 2009.1, e do 5.º ao 10.º período na matriz curricular do curso noturno para os ingressantes 

a partir de 2009.2. As disciplinas são: Educação, Saúde e Trabalho, com 66 horas; 

Organização dos Serviços de Saúde, com 66 horas; Administração Hospitalar, com 83 horas; 

Estágio de Enfermagem em Administração dos Serviços da Rede Básica, com 100 horas e 

Estágio de Administração do Cuidado de Enfermagem na Atenção Hospitalar, com 83 horas. 

O curso de Enfermagem possui 276 alunos regularmente matriculados, segundo 

informação da Secretaria Geral dos Cursos de Graduação, da Universidade Severino Sombra 

(2010). 

 

Breve histórico do curso de Medicina 

 

No ano de 1966, com o apoio do governo Federal, foi estruturada a proposta de criação 

da Faculdade de Medicina de Vassouras, atendendo orientação do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) que definia, naquele momento, a criação de vagas para alocar um grande 

contingente de alunos excedentes dos vestibulares de Medicina. Em maio do mesmo ano, o 

governo do estado do Rio de Janeiro cedeu o Palacete do Barão de Massambará para 

funcionamento da Faculdade e Medicina de Vassouras. A autorização foi concedida pelo 

Conselho Federal de Educação, em 14 de junho de 1967, com aprovação do Parecer n.º 

249/67. Em razão da política mencionada, foi acolhido pelo Conselho Federal de Educação o 

pedido de reconhecimento do referido curso, tendo sido aprovado em 10/10/1968 e 

confirmado mediante Decreto n.º 63800, de 13/12/68. No mês de março do ano seguinte foi 

realizado o 1.º Concurso Vestibular de Vassouras e as atividades letivas iniciaram-se em 

01/07/69. 

Começava a realização do sonho do professor Severino Sombra: implantar, na histórica 

cidade de Vassouras, a “Coimbra Brasileira”, isto é, uma “Cidade Universitária”. Tendo em 

vista o sentido humanitário de sua obra, o de prestar assistência às populações da região e, 

sobretudo, de promover as atividades práticas do ensino médico, a Fusf empenhou-se na 

instalação de um Hospital-Escola. Foi adquirida, em março de 1970, uma propriedade com 

23.000 m
2 

de terreno arborizado com um imóvel em que funcionava a Sociedade Feminina de 

Educação e Assistência. Em abril daquele ano começou a funcionar o Ambulatório, com 14 

consultórios médicos e dois anfiteatros. 
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A inauguração do Hospital-Escola Jarbas Passarinho (HEJP), ocorreu em 27/04/72, com 

a presença do ministro da Educação e Cultura, professor Jarbas Passarinho. 

Em 1984, o ciclo básico da Faculdade de Medicina foi transferido do antigo Palacete do 

Barão de Massambará para as novas instalações do Conjunto Universitário. 

Em 1988, foi autorizado o funcionamento da Residência Médica nas quatro áreas 

básicas (Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia, Clínica Médica e Clínica Cirúrgica), pela 

Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação e Cultura e, mais 

recentemente, por meio do Parecer n.º 09/98, foram credenciadas as áreas de Anestesiologia, 

Nefrologia, Terapia Intensiva e, finalmente, em 2008, a de Medicina da Família. 

No ano de 2005, a necessidade de promover uma mudança curricular com o objetivo de 

empreender a modernização do ensino médico, adequando-o às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Cursos de Graduação em Medicina, às necessidades reais da população e ao 

sistema de saúde vigente, o que culminou com a Portaria R. 013/05, que instituiu a Comissão 

Permanente para Melhoria do Curso de Medicina.  

Após várias reuniões da Comissão e ouvidos o corpo docente e as representações 

discentes, foram moldados os princípios da nova estrutura curricular. 

Aprovada pelo Consu, Consepe e Colegiado de Curso de Medicina, a nova matriz 

entrou em vigor no primeiro semestre de 2007 e tem sido aperfeiçoada continuadamente. 

Conforme já abordado no início desse estudo, o curso de Medicina apresenta a temática 

de gestão em uma única disciplina no 3º período – Planejamento e Gestão em Saúde, com 50 

horas. 

Com o intuito de gerar maior compreensão para o desenvolvimento da proposta 

pedagógica que visa formar profissionais para o atual modelo de assistência à saúde, com todo 

o processo formativo sob as Diretrizes Curriculares Nacionais, criou-se, a partir do segundo 

semestre de 2009, uma proposta centrada no desenvolvimento de diferentes dimensões, e de 

forma integral, durante o processo formativo dos alunos do curso de Medicina. A 

Coordenação, em ação conjunta com o NDE, o Colegiado de Curso e o NUPEM, definiu 

iniciar a partir de 2010, uma nova configuração metodológica que busca ampliar os aspectos 

da interação disciplinar, integração de conteúdos e novas práticas pedagógicas baseada nos 

princípios da problematização. 

Estas modificações contemplam inicialmente os 1.º e 2.º períodos do ano de 2010, e 

estabelece para os outros períodos renovações e mudanças nos aspectos pedagógicos e nas 

práticas de ensino e aprendizagem. 
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O curso de Medicina possui 807 alunos regularmente matriculados, segundo a 

Secretaria Geral dos Cursos de Graduação da Universidade Severino Sombra (2010). 

 

Sujeitos 

Em consonância com a técnica de coleta de dados, os sujeitos escolhidos para a 

pesquisa são 24 estudantes a partir do 3.º período dos cursos de graduação de Enfermagem e 

Medicina, que cursaram disciplinas de gestão no decorrer dos cursos. Busca-se a composição 

homogênea e preservam-se certas características heterogêneas, num balanço entre 

uniformidade e diversidade. 

 

Técnica de pesquisa 

 A coleta de dados adotada se deu por meio de entrevista em grupo focal. Esta técnica é 

apropriada a pesquisas qualitativas, em que se pretende explorar um “foco”, ou seja, um ponto 

em especial. Pode ser empregado tanto em tema específico, cuja finalidade é deixar emergir 

diferentes visões em torno de si, ou ainda com um grupo, para se apreenderem as diferentes 

visões de mundo ou de determinados temas, ou mesmo quando se quer entender em 

profundidade um comportamento dentro de um grupo determinado (VICTORA, KNAUT, 

HASSEN, 2000).  

Considera-se que a técnica possibilita, por meio de um fórum de discussão, a construção 

de um conhecimento coletivo do grupo. Permite verificar de que modo as pessoas avaliam 

uma experiência, como definem um problema e como suas opiniões e sentimentos encontram-

se associados a determinado fenômeno. 

A seleção dos participantes do grupo focal deve ser bastante criteriosa e a mais 

específica possível, uma vez que pessoas muito diferentes podem influenciar a discussão 

inibindo-a, ou criando constrangimentos (BARBOSA, 1998; DALL’AGNOL & TRENCH 

1999).  

A amostra foi intencional, determinada pelos objetivos do estudo com um grupo o mais 

homogêneo possível. 

Considerando estas recomendações, a participação dos colaboradores foi vinculada à 

existência de pelo menos, um traço comum entre eles. Os critérios de seleção: 12 estudantes 

de graduação do curso de Enfermagem e 12 estudantes do curso de Medicina, que já cursaram 

disciplinas de gestão no decorrer dos cursos. A composição final de cada grupo é de oito 

participantes, divididos em três grupos: um com estudantes do curso de Medicina, 

denominado de grupo A; um com estudantes do curso de Enfermagem, denominado de grupo 
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B; e um com estudantes dos dois cursos, denominado de grupo C, o que totaliza 24 

participantes com faixa etária de 21 a 36 anos. 

Foram realizados dois encontros com cada grupo. A equipe que coordenou os encontros 

teve como formação: um pesquisador (coordenador) e dois observadores para registro dos 

dados. O local escolhido foi uma sala arejada, clara e confortável, na própria universidade.  

A construção do roteiro e dos instrumentos para debate foram desenvolvimentos e 

delineados com questões chaves que propiciaram o levantamento e a obtenção de informações 

elucidativas a cerca dos objetivos específicos propostos pela pesquisa. Cada encontro ocorreu 

com preparação especial, de acordo com o objetivo e a metodologia a ser utilizada. 

Todas as narrativas e discussões foram gravadas e transcritas após os encontros. Após a 

textualização dos debates, estes foram validados pelos sujeitos e encontram-se na íntegra, no 

Apêndice E. 

 

Análise dos dados 

Em consonância com a perspectiva metodológica da análise institucional, os dados 

desta pesquisa foram tratados com base na técnica de análise do discurso proposto por 

Bakthin (2009), concebido para trabalhar com a fala e seu contexto. 

Segundo Mikhail Bakhtin (2009), que embora seja um filósofo da linguagem e não um 

analista do discurso, mas muito contribuiu para os princípios desta ciência. O discurso é o 

ponto de articulação entre os fenômenos linguísticos e sócio-históricos. 

O estudo fecundo do diálogo pressupõe uma investigação mais profunda das formas 

usadas na citação do discurso, uma vez que essas formas refletem tendências básicas e 

constantes da recepção ativa do discurso de outrem, e é essa recepção, afinal, fundamental 

também para o diálogo. 

Como, na realidade, apreendemos o discurso do outrem? Como o receptor experimenta 

a enunciação de outrem na sua consciência, que se exprime por meio do discurso interior? 

Como é o discurso ativamente absorvido pela consciência e qual a influência que tem sobre a 

orientação das palavras que o receptor pronunciará em seguida? 

Encontramos justamente nas formas do discurso citado um documento objetivo que 

esclarece esse problema. Este documento, quando sabemos lê-lo, dá-nos indicações, não sobre 

os processos subjetivo-psicológicos passageiros e fortuitos que passam na “alma” do receptor, 

mas sobre as tendências sociais estáveis características da apreensão ativa do discurso de 

outrem que se manifestam nas formas da língua. O mecanismo desse processo não se situa na 

alma individual, mas na sociedade, que escolhe e gramaticaliza, isto é, associa às estruturas 
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gramaticais da língua, apenas os elementos da apreensão ativa, apreciativa, da enunciação de 

outrem, que são socialmente pertinentes e constantes e, que, por consequência, tem seu 

fundamento na existência econômica de uma comunidade linguística dada. 

Naturalmente, há diferenças essenciais entre a recepção ativa da enunciação de outrem e 

sua transmissão no interior de um contexto (BAKHTIN, 2009). 

 

Toda a essência da apreensão apreciativa da enunciação de outrem, tudo o que pode 

ser ideologicamente significativo tem expressão no discurso interior. Aquele que 

apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo privado da palavra, mas ao 

contrário, um ser cheio de palavras interiores. Toda a atividade mental, o que pode 

se chamar o “fundo perceptivo” é mediatizado para ele pelo discurso interior e é por 

aí que se opera a junção com o discurso apreendido do exterior (BAKHTIN, 2009, 

p.153 e 154). 

 

O estudo discursivo considera, em suas análises, não apenas o que é dito em dado 

momento, mas as relações que esse dito estabelece com o que já foi dito antes, e até com o 

não-dito, o que atenta também para a posição social e histórica dos sujeitos e para as 

formações discursivas às quais se filiam os discursos. 

 

Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

Como esta pesquisa envolve seres humanos, de forma direta ou indireta, é importante 

assegurar e respeitar os direitos dos sujeitos do estudo, de acordo com a Resolução 196/96, do 

CNS/MS. 

Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Severino 

Sombra, sob o n.º 0059/2010-01. 

Os Sujeitos da pesquisa receberam as devidas orientações e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Uma caracterização dos estudantes entrevistados 

 

 Os 24 estudantes que participaram da pesquisa já cursaram disciplinas de gestão no 

decorrer dos cursos e ficaram divididos em três grupos: o grupo A, composto de oito 

estudantes do curso de Medicina, sendo dois do sexo feminino e seis do masculino, com faixa 

etária entre 21 a 32 anos; o grupo B, composto de oito estudantes do curso de Enfermagem, 

sendo sete do sexo feminino e um do masculino, com faixa etária entre 21 a 36 anos; o grupo 

C, composto de quatro estudantes do curso de Medicina e quatro do de Enfermagem, sendo 

três do sexo feminino e cinco do masculino, com faixa etária entre 21 a 30 anos. 

 

5.2. O discurso e a exploração do material 

  

A caracterização dos discursos tem como objetivo conhecer a percepção de cada grupo 

entrevistado, a fim de contextualizar os dados. 

 Inicialmente, foram feitas diversas leituras do material e separadas por unidades de 

significação, a partir do roteiro de debate do grupo focal. 

 As unidades de significação surgem como exploração inicial dos relatos dos sujeitos, 

como ponto de conservação do sentido geral do discurso dos estudantes.  

As unidades de significação foram analisadas em um conjunto de significações ligadas 

aos elementos linguísticos que a compõem. A palavra, de fato, não tem praticamente 

significado, é um tema puro. Sua significação é inseparável da situação concreta em que se 

realiza (BAKHTIN, 2009, p.135).  

De fato, é importante distinguir bem entre o tema e a significação, e compreender bem  

sua inter-relação. Para compreender a enunciação de outrem, significa orientarmo-nos em 

relação a ela e encontrarmos o seu lugar adequado no contexto correspondente. A cada 

palavra da enunciação a que estamos em processo de compreender, fazemos corresponder 

uma série de palavras nossas para formar uma réplica. Quanto mais numerosas e substanciais 

forem, mais profunda e real será a nossa compreensão. 

Desse modo, revelaram-se nove unidades de significação: Gestão como processo 

administrativo; Gestão como avaliação do ambiente externo e necessidade da população; 

Gestão entendida como políticas públicas; Deficiência na formação, teoria e prática; 

Profissionais versus importância da gestão; Conhecer os diversos setores; Experiências 
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vivenciadas revelam métodos de aprender a gestão; Troca de informações entre as disciplinas 

e Integração entre os profissionais.  

As unidades de significação estão descritas em corrente de relação aos discursos dos 

estudantes nos quadros 5.2.1, referente ao grupo A; no quadro 5.2.2, referente ao grupo B e no 

quadro 5.2.3, referente ao grupo C, apresentados no apêndice C. 

 

5.3. O que dizem os estudantes: novo recorte com análise da narrativa 

  

A fim de sintetizar os resultados e sua posterior discussão, serão apresentados os 

principais achados em cada uma das narrativas construídas. 

 

5.3.1. Desarticulação teoria – prática 

 

Grupo A 

 Apresenta aspectos marcantes na apresentação da experiência com a gestão em 

momento tardio e sem articulação com a prática, ou porque a inserção nas aulas práticas vem 

posteriormente aplicada ou porque o ensino é tradicional e apresenta um abismo entre teoria e 

prática nas próprias colocações em relação à realidade experimentada. 

 Há o reconhecimento do grupo da imaturidade e desconhecimento do sistema público 

de saúde, o que revela o uso da saúde privada nas suas necessidades pessoais, até então. 

Proporciona um “choque de realidade” pela complexidade na transmissão do conhecimento 

de gestão e a observação à prática nas aulas das demais disciplinas no decorrer do curso. 

 Em relação a essas experiências, reconhecem a existência da desarticulação com os 

serviços, não conseguem ver a integralidade na atenção e reforçam a falta de “embasamento” 

para a formação. 

 

Grupo B 

 Coloca como curto e vago o tempo de estágio. Na saúde coletiva há uma dissociação 

entre o que o enfermeiro da Unidade de Saúde pratica com o que é apresentado teoricamente, 

e ainda, o enfermeiro da supervisão de estágio fala outra coisa. Existe a sensação de “fogo 

cruzado”.  Os alunos aprendem que não pode fragmentar, mas quando  deparam com os 

pacientes no campo de estágio, a característica é a fragmentação. 

 



42 

 

 Na unidade hospitalar existe a associação entre o conteúdo teórico do 6.º período com 

a prática do 8.º período, mas o tempo é pouco para a realização do processo de gestão. A 

realidade do estágio apresenta surpresas, e os alunos verificam que administração/gestão não é 

só papel. Há a nítida certeza de que só irão praticar a gestão depois de formados. 

 

Grupo C 

 Apresenta o desconhecimento do sistema, tem ideias das fragilidades por leitura 

própria. O contato com a prática é insatisfatório em ambos os cursos que compõem esse 

grupo. 

 O ensino é abstrato, sem concretude em cenário real, com falta de reflexão e inserção 

no campo para vivenciar o processo e possíveis falhas. 

 O restrito tempo e a tardia chegada ao campo prático impossibilitam a transformação 

da “essência”, por falta de propostas e alternativas dinâmicas. 

 

5.3.2. Avaliação do processo de ensino-aprendizagem 

 

Grupo A 

 Segundo o grupo existe uma discrepância entre os objetivos que se apresentam no 

Sistema Único de Saúde (SUS) e nas necessidades vivenciadas nas práticas com a população, 

a avaliação no decorrer do próprio curso, no ENADE, e nos concursos de Residência Médica. 

 Revelam que aprendem em gestão os princípios do SUS, de quando solicitar o exame, 

o processo de referência e contrarreferência, quando o paciente deve ser encaminhado ou 

retornar para o Posto de Saúde. Divergentes de algumas disciplinas, em que o padrão 

ensinado para tratamento é o “gold standard”, e “é isso que se cobra na prova da faculdade, 

do ENADE, na prova da residência.”  

 Expressam ainda a realidade de alguns serviços de saúde, com a falta de estrutura para 

a atenção primária -“nem radiografia”-E questionam o como aprender a solicitar o melhor 

padrão que é a “ressonância magnética”? 

 

Grupo B 

 Apresenta que o foco maior dos docentes está no cumprimento do cronograma e 

transferência do conteúdo. Não há a preocupação em se os alunos acompanham ou não, e se 

conseguem transformar o que aprenderam para a realidade “lá fora”. A certeza é que os 

estudantes devem responder o que “o seu professor está querendo.” 



43 

 

Grupo C 

 Coloca que existe a valorização de disciplinas, que apresentam normatizações para 

consultas e vacinação “sem pé nem cabeça”, e que os alunos somente fazem o seminário para 

a nota-padrão, que é sete, sem interesse ou importância à reflexão ou crítica. 

 Em especial, nesse grupo, revelou-se uma preocupação em relação à avaliação e 

percepção da comunidade pelo serviço prestado. Os modelos de prática e avaliação devem 

atender aos problemas da comunidade, e desse modo, descobrir seu foco com propostas de 

mudanças. 

 

5.3.3. Desvalorização dos Conhecimentos de Gestão do Sistema de Saúde 

 

Grupo A 

 Retrata-se ainda o foco no modelo biomédico, a desvalorização dos conhecimentos da 

gestão do sistema de saúde, a visão de custo, o planejamento, a avaliação da situação 

socioeconômica ou cultural dos pacientes não são consideradas pela maioria dos professores 

do curso.  

 Segundo o grupo, a falta de capacitação ou o desconhecimento do sistema de saúde 

por parte de alguns professores, leva a “um discurso, e age-se de outro modo”. 

 Para o grupo, esse agir indiferente aos conhecimentos de Gestão do Sistema de Saúde, 

repercutirá negativamente, pois como médicos, diante das exigências de mercado, e da relação 

com os diversos serviços e com demais profissionais, evidenciarão falta de conhecimento e  

incapacidade para a resolução dos problemas, inclusive solicitações de exames e 

procedimentos a que os pacientes jamais conseguem realizar, por desconhecimento do 

sistema. 

 

Grupo B 

 Revela que a gestão só é percebida no conteúdo de administração hospitalar do 6.º 

período, em que se faz a correlação com o todo assistencial e se aprende a gerir de outras 

formas as diversas atividades, como: curativos, vacinas e planejamento das ações, que são o 

“foco central” do enfermeiro. 

 A discussão do grupo apresenta que a gestão em saúde pública foi pouco abordada e 

que o enfermeiro-gerente da Unidade de Saúde possui responsabilidade muito ampla, mas que  

não é revelada no campo de estágio. 
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 Surge a descoberta da relação de gestão com a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE), modelo de planejamento que visa a otimização de resultados. 

 

Grupo C 

 No decorrer dos cursos, a maioria das disciplinas não trata ou cita o processo de saúde 

com vistas à gestão e seu caráter social não é levado em consideração. 

 Os professores não apresentam conhecimento e há a dificuldade na transmissão dos 

modelos de gestão ou de como relatar os diversos cenários da saúde pública. 

 O grupo apresenta que esse desconhecimento surge também por parte da população, 

diante da falta de interesse e de participação nos diversos Conselhos Comunitários ou de 

Saúde. A comunidade prefere permanecer no “marasmo do comodismo”. 

 

5.3.4. Gestão é a possibilidade de articulação da teoria com a prática 

 

Grupo A 

 Desse modo, percebe-se que o ensino da gestão deve estar inserido ao longo do curso, 

que é uma disciplina transversal e deve ser apresentada por nível de complexidade. 

 Apresenta a gestão associada às soluções de problemas não só ligados à Medicina, mas 

às questões municipais, sociais e políticas. 

 O grupo classifica a disciplina como a “engrenagem” e a “base de todo o 

funcionamento e operacionalização do sistema” para articulação e desenvolvimento dos 

conteúdos teóricos e práticos. 

 A visão interdisciplinar se revela na gestão da Estratégia da Saúde da Família (ESF), 

quando o grupo apresenta a dificuldade de aprendizagem sobre as funções e a relação com 

cada profissional de saúde. 

O grupo considera a importância da visão de totalidade na atenção dos indivíduos para o 

desenvolvimento das competências do profissional médico e o desenvolvimento das práticas 

pautadas na ética profissional. 

 

Grupo B 

  Entende a política do sistema de saúde no Brasil, mas externa a insegurança em 

praticá-la, visto não saber preencher o Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB, 

abastecer uma Unidade, cadastrar no sistema de gestantes - SISPRENATAL, e 

desconhecimento dos demais processos da administração pública. 
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 A partir disto relacionam a gestão a toda a técnica e gerência requeridas ao 

profissional de Enfermagem e a temática que pode ser associada às diversas disciplinas no 

decorrer do curso, o que cria o alicerce de que tanto sentem falta. 

 

Grupo C 

 Para o grupo a gestão encontra-se “interligada” às diversas esferas, secretarias e 

serviços para se chegar ao atendimento e entendimento completo do indivíduo. 

 A inserção do todo se dá tanto pela gestão na formação dos profissionais generalistas 

como nos especialistas. A base da gestão do sistema de saúde é “foco” muito importante para 

os diversos cenários que se apresentam na área de saúde nas suas diversas complexidades. 

 A gestão para ser entendida, não necessita estar somente na cadeira de gestão. Outros 

docentes nas diversas situações podem associá-la aos outros fatores e dar sentido à gestão. 

 

5.3.5. Modelo formal / valorização biomédica requer mudança 

 

Grupo A 

 A dominação do saber biomédico é exposta pelo grupo que busca uma perspectiva de 

mudança, pois avalia a hegemonia médica como ponto negativo na relação com os demais 

profissionais. 

 A visão do grupo hoje é diferente daquela do início do curso, e será diferente no final 

do 12.º período. Quando percebe que não possui na formação a educação para trabalhar com 

outras pessoas, o grupo sente-se incapacitado em relação aos profissionais colocados no 

mercado por outros cursos ou demais universidades. 

 A cultura impregnada é a de ser médico “fulano de tal, nem médico é!” “Isso não é 

importante”. Ter conhecimento da ciência médica é importante. 

 

Grupo B 

  Declara que deixam a gestão de lado, porque querem saber e aprender a cuidar da 

doença. O interessante é como tratá-la, ou seja, o resultado final do processo. 

 Revelou-se ainda, que a gestão é a base, o entendimento do que estão a fazer e que  

“ninguém estuda” ou busca aprofundamento na temática. 
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Grupo C 

 Demonstra como é visto o modelo biopsicossocial: o primeiro é atender o biológico, o 

psicológico secundariamente, e o social se houver condições. E retrata a dificuldade em 

estabelecer um olhar diferente, pois a associação para a visão integral do indivíduo ainda é 

utópica. 

 A dificuldade da interdisciplinaridade que percebem, produz o despreparo para a visão 

genérica, a visão geral que deveria ter a princípio: a importância do diálogo entre as 

disciplinas como construção do conhecimento. 

 Fica registrado esse modelo biomédico nas relações diárias nas unidades de saúde, 

quando o enfermeiro é que se responsabiliza por todo o fechamento mensal da unidade e 

preenche as fichas que são de competência dos médicos, que não as preenchem por não haver 

interesse nos registros e relatos diários. 

 

5.3.6. Superioridades construídas 

 

Grupo A 

 Revela que não existe nenhum momento de integração nem esforços para unir se com 

os demais cursos da universidade. 

 A falta de integração é clara, até nos eventos em que há a participação de outros 

profissionais. As barracas das Feiras de Saúde são distanciadas: a Medicina de um lado e os 

demais cursos do outro. 

 Percebe nas pequenas ações o grande distanciamento que existe no processo de 

formação. Não se sabe a causa exata, mas são colocadas como “rixas” da profissão,  

preconceitos e “superioridades construídas”.  

 Destaca ainda que é educado para serem especialistas, e que no grupo ninguém tem 

sonho de ser médico da saúde da família. A dificuldade existente não ocorre somente em 

relação aos outros profissionais, mas as divergências entre os médicos de especialidades 

diferentes. 

 O grupo entende que sempre existirá a separação pelas funções distintas e por 

determinadas especialidades, mas reforça a necessidade do estreitamento das relações. Que 

um saber necessita do outro e que se completam. 
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Grupo B 

 Externa a dificuldade de relacionamento com outros profissionais, em especial, com os 

profissionais médicos. Existe ainda a resistência e a relação não amigável entre equipes.  

 O olhar diferenciado para “a subclasse” e a imposição existente do conhecimento 

médico com a aceitação passiva pelos enfermeiros. Retrata que sempre haverá a diferenciação 

enquanto não houver reconhecimento da competência e a classe da enfermagem aceitar ter 

apenas um enfermeiro por setor. 

 

Grupo C 

 A falta de valorização ao trabalho dos gestores e aos diversos profissionais de saúde é 

tratada pelo grupo como a principal falha no processo de integração. Falta “sintonia” entre os 

profissionais. 

 Preconceitos construídos inclusive com o agente comunitário em vista do não 

reconhecimento da importância desse indivíduo que se insere na comunidade e conhece-lhe a 

realidade, e ainda por muitas vezes, vem com respostas para o problema.  

 O grupo observou também que a falta de cumprimento dos horários, resulta na 

deficiência do atendimento à população e na insatisfação entre as classes profissionais, o que 

sobrecarrega àqueles que cumprem suas responsabilidades. O grupo observa a existência de 

“rixas” entre os profissionais nas Unidades de Saúde. “Até que ponto nós estamos passando o 

espaço do outro”? 
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6. DISCUSSÃO 

 

 Os estudantes dos cursos de Enfermagem e Medicina, inicialmente, apresentaram-se 

tímidos, em virtude de a situação da técnica de coleta de dados, “entrevista em grupo focal” 

ser uma técnica da livre expressão, o que lhes representava uma novidade. Porém, no decorrer 

dos encontros, os grupos apresentaram suas ideias e experiências com bastante liberdade e 

participação de todos os sujeitos. 

Com a intenção de avaliar as experiências dos estudantes a partir do aprendizado do 

Ensino da Gestão do Sistema de Saúde, foi discutida com os grupos a insegurança quanto ao 

domínio de conhecimento específico sobre a Gestão do Sistema de Saúde. Uma vez que todos 

os grupos colocavam como insuficiente o tempo de vivência nos serviços de saúde, com a 

prática ou estágios, evidenciavam esse fator como importante para conhecer a integralidade e 

complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Os estudantes do curso de Medicina apontam como deficiente o conhecimento de 

Gestão do Sistema de Saúde, já que, apenas uma disciplina é oferecida no 3.º período, com o 

desenvolvimento do conteúdo. As demais não transformam nem relatam sobre a Gestão do 

Sistema de Saúde nas atividades dos profissionais médicos. 

 No curso de Enfermagem a oferta de disciplinas que apresentam a temática de Gestão 

do Sistema de Saúde é desenvolvida a partir do 4.º período, porém, os estudantes percebem a 

fragmentação do conhecimento tanto nos diversos processos de ensino quanto na prática das 

atividades de Enfermagem. 

 Apesar do tempo restrito de vivência no campo de prática, os estudantes dos cursos de 

Enfermagem e Medicina percebem a existência da desarticulação do processo teoria/prática 

em relação ao modelo de ensino tradicional, instituído e institucionalizado pelos cursos. 

 O modelo do ensino tradicional se apresenta no discurso dos grupos, com a visão 

centrada no professor, detentor do conhecimento, e na transmissão dos conteúdos para 

memorização. O professor assume funções de como vigiar e aconselhar os alunos, corrigir e 

ensinar a matéria. É visto como autoridade máxima, um organizador dos conteúdos e 

estratégias de ensino e, portanto, o único responsável e condutos do processo educativo 

(PEREIRA, 2003). 

 Também existe o distanciamento da teoria com a prática em ciclos distintos em que há 

predominância da transmissão do conhecimento teórico, que acontece somente em salas de 

aulas. A prática, a problematização dos conteúdos ou a vivência dos serviços de saúde 

acontecem em períodos diferentes.  
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 Os conteúdos e procedimentos não estão relacionados ao cotidiano dos estudantes. 

Desta forma, a visão da ação completa fica prejudicada, o que reafirma o estudo de Rocha, 

Bava, Rezende (2006), em que apresentam uma nova proposta pedagógica que se aproxima 

das concepções da educação em correntes construtivistas, que dedica especial atenção à 

motivação dos alunos e à transformação de informações e desenvolvimento de habilidades, 

com objetivos educacionais intermediários. Como nos objetivos educacionais terminais, 

busca-se melhorar a pesquisa e aprendizagem acerca do sistema de assistência à saúde no 

Brasil; conhecer a estrutura e organização dos serviços de saúde; compreender os problemas 

financeiros da assistência à saúde; analisar as características do modelo médico assistencial no 

Brasil; dar noções de avaliação da assistência à saúde e aplicar indicadores para avaliar 

criticamente sistemas municipais de saúde. 

 O modelo tradicional revela ainda, na avaliação do processo ensino-aprendizagem, a 

transformação da essência entre os objetivos preconizados pelo SUS e o envolvimento com a 

realidade da população, diante de suas necessidades no acesso aos serviços de saúde. Ficam 

cerceados frente às avaliações ainda tradicionais, que tendem para o racionalismo, com 

questões fechadas e objetivas, adotadas pelos professores dos cursos de Enfermagem e 

Medicina, como também, nos diversos concursos públicos e privados. 

 As avaliações cada vez mais assumem discursos verticais, o que leva Freire (1996) a 

nos convidar, como professores e alunos, a nos transformar em modelos críticos e de 

liberdade diante aos métodos silenciadores com que a avaliação vem sendo às vezes realizada, 

sem, contudo questionar a sua necessidade no processo ensino-aprendizado. 

 Também é revelado o modelo biomédico que apresenta excesso de teoria 

especializada. A valorização e o poder do conhecimento médico em detrimento dos demais 

profissionais, evidenciado pelos estudantes, leva-os a discutirem a necessidade de romper com 

o modelo instituído, diante a situação de dominação no processo. Assistem ao engessamento e 

à demora na solução do problema dos pacientes e da comunidade, “porque todo o problema 

aqui é o ego. Se você acha que é difícil trabalhar com a enfermagem, fisioterapia, psicologia, 

nutrição, aqui se tem dificuldade de trabalhar até com médico. Existem casos que se deve 

encaminhar para o reumatologista, e encaminham para ortopedista, existe uma falta de 

entendimento em relação das atividades e especialidades médicas.” 

 A avaliação dos estudantes dos cursos de Enfermagem e Medicina confirma os estudos 

de Machado, Caldas, Bortoncello (1997), ao afirmarem que o ensino tradicional tem-se 

fundamentado habitualmente, na presunção de que o domínio e transmissão de conhecimentos 

e habilidades, lastreadas nos últimos avanços científicos, conduzem necessária e 
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suficientemente à boa prática profissional. O resultado que temos, são profissionais que, 

frequentemente, dissociam seu potencial de saberes e habilidades da prática profissional 

efetivamente colocada à disposição de seus pacientes. 

 Apresentando a necessidade de uma nova “performance” em busca de alternativas de 

formação dos profissionais de saúde, voltadas à articulação e organização, ao enfrentamento 

dos problemas surgidos na realidade de atuação. A preocupação se faz presente não só pelos 

autores e formadores, mas também pelos estudantes que solicitam a mudança do modelo em 

que os processos de memorização e transferência unidirecional, fragmentada de informação e 

habilidades sejam substituídos pelo autoaprendizado e pela educação permanente. 

 Identifica-se ainda a desvalorização do conhecimento de Gestão do Sistema de Saúde 

por parte dos docentes dos cursos de Enfermagem e Medicina em decorrência do modelo 

biomédico, que demarca a formação dos profissionais, com preocupação demasiada com a 

racionalidade técnica e a especialização. 

 É percebido pelos grupos no decorrer dos encontros, que a transversalidade do Ensino 

de Gestão do Sistema de Saúde ampliará o acesso ao conhecimento do Sistema de Saúde e à 

formação dos profissionais da área de saúde mais humanizada e empenhada com fatores 

sociais do paciente/coletividade. 

 A gestão, por ser uma disciplina prática e humanística, (DRUCKER, 1992), se 

alimenta das demais ciências humanas, sociais e tecnológicas. Possui uma inegável 

universalidade que atravessa às demais disciplinas e cultiva o gosto pela combinação das 

perspectivas.  

 A teoria geral dos sistemas, uma abordagem que pretende ser universal, constitui um 

modo mais abrangente de estudar os campos não-físicos do conhecimento científico, como as 

ciências sociais (CHIAVENATO, 2006). E desenvolve princípios unificadores que 

atravessam os universos particulares das diversas ciências.  

 A visão sistêmica posta pela gestão retrata a busca de parcerias nas universidades, nos 

serviços de saúde e nas organizações comunitárias, fundamentais para a formação do 

profissional da área de saúde com consciência crítica da realidade e do desenvolvimento do 

compromisso da universidade com a construção do saber para a melhoria de qualidade da vida 

e da saúde da comunidade. 

 Corroboram Ferreira, Cotta, Oliveira (2009) ao afirmarem que a relação discente, 

docente, serviços e comunidade – assumida como aspecto essencial de mudança – e a 

interação de indivíduos, impulsionam o reconhecimento de comportamentos, intenções, 

valores, competências e conhecimento, para, enfim, haver uma percepção do outro. Na 
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formação profissional, foi observado que a perspectiva de uma capacidade maior favorece a 

promoção e ações integrais de saúde, que beneficiam a indivíduos e comunidades. 

Os estudantes de Enfermagem e Medicina reconhecem que aprender gestão implica  

responsabilidade social, ao trazerem o exemplo na discussão do grupo quanto ao excesso de 

solicitação de exames, com visão centrada e fragmentada “E na realidade na vida real, você 

chega e está em um serviço e pede uma ressonância magnética, o teu paciente vai fazer 

nunca”. 

 Ceccim, Feuerwerker (2004) e Medeiros (2010) ao apresentarem o conceito de 

quadrilátero da formação para a área de saúde: ensino, gestão, atenção e controle social, 

descrevem a importância dessa noção quadrilátera, em que, cada face libera e controla fluxos 

específicos, dispõe de interlocutores específicos e configura espaços-tempos com diferentes 

motivações. Uma das propostas do estudo busca indicar o caminho à busca do incremento da 

articulação entre as várias instâncias de gestão do sistema de saúde com as instituições 

formadoras. Acrescenta, que a educação em serviço, proporcionada aos técnicos e demais 

profissionais da área, deve ter o “status” de política pública e organizar-se como lógica de 

produção de sentidos e crítica dos processos criativos de trabalho. 

 O trabalho da gestão como agente da formação faz o ensino produzir os processos de 

trabalho e atenção em saúde e ordena os atos no laço social. 

 A interdisciplinaridade como analisador institucional emerge a partir dos encontros 

dos estudantes de Enfermagem e Medicina no momento em que percebem que estão 

despreparados. A formação recebida não os dá condições para as práticas que a mudança do 

sistema de saúde exige: “A gente sai da faculdade sem preparação de nenhum tipo de gestão. 

Todo profissional de saúde vai ser gestor em algum momento, e nos vamos levar um susto (...) 

a gestão tá ligada às ações do médico, e tem médico sem noção”. 

 Para Tavares (2005), a mudança no campo da saúde impõe transformações na área da 

educação e requer profissionais comprometidos com uma nova forma de se lidar com o 

conhecimento. A capacidade de articular esses conhecimentos profissionais específicos com 

os de toda a rede de saberes envolvidos no sistema de saúde, por meio de ação dialógica com 

diferentes atores sociais, leva ao enfretamento dos problemas de saúde e à melhoria nas 

condições de vida. 

 A interdisciplinaridade vem a romper com a dominação dos especialistas, e incute uma 

visão integral e não fragmentada da saúde, o que estimula a integração e o diálogo do saberes, 

bem como, a intersetorialidade, que exige um processo sistemático de articulação, 
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planejamento e coordenação entre os diferentes setores da sociedade em torno de um projeto 

comum. 

 Os desafios propostos pelo sistema de saúde do Brasil trazem as necessidades de 

qualificação profissional, o que inclui conhecimentos das políticas públicas, dos modos de 

operar novos dispositivos de cuidado à saúde, rede de serviços articuladas e acolhedoras, entre 

outros.  O objetivo de desenvolver uma atenção integral que criem impacto na situação de 

saúde e na autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades. Além do mais, devem ser desenvolvidas por meio do exercício de práticas de 

cuidado e gestão democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe. 

Condicionamento das práticas interdisciplinares. 

 Parafraseando Tavares (2005) “Questiona-se até quando uma formação disciplinar 

dará conta de responder significativamente às exigências de uma prática interdisciplinar?” 

 A mudança é também requerida no discurso dos estudantes dos cursos de Enfermagem 

e Medicina com a visão de integração dos conteúdos, em torno de problemas vivenciados na 

realidade prática da saúde. 

 A falta de integração dos docentes à rede de serviços públicos surge como 

descompasso para aprofundamento do contexto social. É necessário investir na capacitação 

para a transformação conjunta dos docentes.  Reafirmando Baremblitt (2002), para efetuar 

essa autocrítica, os “experts” não podem fazê-lo no seio de suas torres de marfim, não podem 

fazê-lo nas academias ou, exclusivamente, nos laboratórios experimentais. Eles têm que entrar 

em contato direto com esses coletivos que estão se auto-analisando e autogestionando para 

incorporar-se a essas comunidades desde um estatuto diferente daquele que tinham.  

 A implementação da mudança instituinte com a adoção de metodologias de trabalhos 

interdisciplinares revela as possibilidades de transformação do instituído, auto-analisado e 

avaliado pelos sujeitos dessa pesquisa, em consonância com o contexto atual da saúde, como 

ultrapassado. 

 Entretanto, os desafios postos pelos métodos que deem conta da interdisciplinaridade 

revelam os limites a ser trabalhado de forma contínua e participativa, tanto pelos gestores das 

instituições formadoras como pelos docentes a partir do compromisso social, do 

conhecimento das políticas públicas e da qualificação permanente do processo ensino- 

aprendizagem. 

 As diretrizes curriculares para os cursos de Enfermagem e Medicina deram início ao 

processo de mudança que deve ser consolidado nas instituições formadoras. A partir da 
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adoção de uma perspectiva mais crítica a desenvolver práticas educativas mais participativas 

está integrada às necessidades da saúde. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa dinâmica de trabalho iniciou com a escolha do tema advinda das minhas 

inquietações, sentida durante a minha prática profissional como docente nos cursos de 

Enfermagem e Medicina. Necessidade de buscar dos estudantes, como estes viam a Gestão 

em um currículo da área de saúde. Nesta pesquisa o objeto de estudo é o ensino da gestão do 

sistema de saúde. 

As inquietações vieram se delineando para que a pesquisa respondesse como deve ser o 

processo do ensino da gestão do Sistema de Saúde, para a formação de competências em um 

cenário com tantas divergências e expectativas como o nosso Sistema de Saúde Brasileiro.  

Os achados dessa pesquisa levam a concluir que os estudantes de Enfermagem e 

Medicina avaliam como aspectos fundamentais para a sua formação a diversificação dos 

cenários de ensino-aprendizado e das práticas de saúde; a integração numa perspectiva 

interdisciplinar e o desenvolvimento do conceito ampliado de saúde. Diante ao novo modelo 

de atenção em saúde, buscam-se nos diversos setores: ambientais, tecnológicos, econômicos, 

educacionais, para se definir “o acesso universal, igualitário, integral e ordenado ás ações e 

serviços de saúde”, regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde. 

A gestão do Sistema de Saúde, percebida como transversal na formação dos 

profissionais, capaz de ampliar o acesso ao conhecimento do Sistema de Saúde, cria desafios 

de reforma, a partir de uma nova atitude, com novas propostas de oferta das disciplinas. Não 

há como negar a surpresa recheada de responsabilidade, bem como, toda a transformação que 

deverá ser iniciada diante das revelações desta pesquisa. 

O pensar interdisciplinar possibilitará a mudança no agir interdisciplinar, com práticas 

educativas mais participativas. Um novo cenário, com aplicação da problematização nas 

situações vivenciadas e desenvolvimento do retorno crítico a estas situações pelos alunos, por 

meio de reflexões. O uso do diálogo como essência do conhecimento busca a interação de um 

indivíduo com o outro e impulsionará o reconhecimento de comportamentos e a percepção do 

outro. Aprender a escutar na mesma medida é entender a importância do silêncio no espaço da 

comunicação. E isto é fundamental. 

O compromisso com um novo planejamento nas atividades, nas motivações, num novo 

desenho à realidade são propostas de disciplinas entre cursos. A permanência de encontros 

com técnica de livre expressão e integração de estudantes das diversas áreas do saber decorre 

da experiência realizada nessa pesquisa, nas atividades de coleta de dados em entrevista 

grupal. O retorno que se obteve em apenas 12 horas de encontro surpreendeu a todos os 
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participantes pelo resultado positivo de integração entre os estudantes de cursos diferentes 

(Enfermagem e Medicina), com construção de novas ideias, a partir de realidades distintas.  

Em autoanálise, afirmo que o grupo de estudantes que participou dessa dinâmica está 

bem mais consciente, e eu também, em relação à amplitude do Ensino da Gestão do Sistema 

de Saúde na consolidação e formação da área de saúde.  O conhecimento explorado e 

construído entre os estudantes em nossos encontros gerou estreitamento e respeito nas 

relações como sujeito. Dessa forma, nesse novo contexto de mudanças, o desafio apresentado 

à professora/pesquisadora é ser instituinte da própria prática pedagógica.  

No decorrer dessa pesquisa um novo currículo no curso de Medicina teve início (a partir 

de 2010), com nova configuração metodológica que busca ampliar os aspectos da interação 

disciplinar, integração de conteúdos e novas práticas pedagógicas baseada nos princípios da 

problematização. A criação do Eixo Saúde Coletiva e Gestão com transversalidade do 1.º ao 

9.º períodos do curso. Vem atender ao discurso do grupo A: “O ensino da gestão deve ser 

inserido no começo do curso sim, até porque você está no PSF, você tem que ter uma base, 

mas deve ter uma continuidade. Não é tirar do 3.º e colocar no 8.º, mas ser subdividido pelo 

curso no 3.º, 5.º e 8.º. Ser apresentado por nível de complexidade do assunto.” 

 No curso de Enfermagem as temáticas de gestão encontram-se inseridas no projeto 

pedagógico e apresentam-se nas disciplinas do 4.º ao 8.º períodos na matriz curricular para os 

ingressantes até 2009.1, e do 5.º ao 10.º período na matriz curricular do curso noturno para os 

ingressantes a partir de 2009.2. Entretanto, as práticas pedagógicas também deverão ser 

remodeladas para que a fragmentação seja substituída pela integralidade nos diversos 

processos de ensino. 

A técnica de coleta de dados adotada nessa pesquisa – grupo focal tornou-se um 

dispositivo potente, de onde emergiu uma grande quantidade de dados dos grupos A, B e C, 

transcritos e compilados na íntegra. Encontrasse no apêndice D e poderá fornecer subsídios 

para outros trabalhos. 

Adotando o princípio fundador da filosofia de Paulo Freire, “Tudo estás sendo, tudo é 

movimento e historicidade; as respostas são provisoriedades”. Ciente das lacunas existentes 

nesta pesquisa sugiro novos estudos com novo olhar para o ensino da Gestão do Sistema de 

Saúde nos temas relacionados à renovação e reinvenção das relações entre docentes.  

A construção de um currículo com competências multiprofissional; a intersetorialidade 

e empowerment em saúde.  

 

 



56 

 

REFERÊNCIAS 

 

AARESTRUP,G.; TAVARES, C.M.M. A formação do enfermeiro e a gestão do sistema de 

saúde. Rev.Eletr.Enf. (Internet). v.10, n.1, p.228-234. 2008. Disponível em: 

<http://www.fen.ufg.br/revista/vl10/n1/v10n1a21.htm>. Acesso em: 27 de ago. 2010. 

 

BARBOSA,  E.F. Data collecting instruments in educational researches. In: Educativa. 

Educational Research and Innovation Institute; 1998. 

 

BAREMBLITT, G. Compêndio de análise institucional e outras correntes. 5.ª ed. Belo 

Horizonte: \instiuição Felix Guattari, 2002. 

 

BAKHTIN, M.M. Marxismo e filosofia da linguagem. 13.ª Ed. São Paulo. Hucitec, 2009. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução 

CNE/CES 3/2001. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 9 de Nov. 

de 2001. Seção 1, p. 37. 

 

______. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução 

CNE/CES 4/2001. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 9 de Nov. 

de 2001. Seção 1, p. 38. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde/Secretaria de Assistência à Saúde. Portarias, Normas, Editais e 

Consultas Públicas. Disponível em: 

<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=31025&janela=1>. 

Acesso em 19 de out. 2010. 

 

CAVALCANTE, M.T.; VASCONCELOS, M.M. Tecnologia de informação para a educação 

na saúde: duas revisões e uma proposta. Ciênc. saúde coletiva, v.12, n.3, p.611-622, 2007. 

 

CARVALHO, S.R.; CAMPOS, G.W.S.; OLIVEIRA, G.N. Reflexões sobre o ensino de 

gestão em saúde no internato de medicina na faculdade de ciências médicas da universidade 

estadual de campinas- Unicamp. Interface, Botucatu, v.13, n.29, p.455-465, abr./jun.2009. 

 

CARVALHO, S.R.; GARCIA, R.A.; ROCHA, D.C. O ensino da saúde coletiva no curso 

médico da Unicamp: experiências inovadoras junto a unidades básicas de saúde. Interface, 

Botucatu, n.10, v.20, p.457-472, jul/dez.2006. 

 

CECCIM, R.B.; FEUERWERKER, L.C.M. O quadrilátero da formação para a área da saúde: 

ensino, gestão, atenção e controle social. Physis, Rio de Janeiro, v.14, n.1, p.41-65, jun.2004 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Princípios da Administração: O Essencial em Teoria Geral da 

Administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.  

 

DALL’AGNOL C.M.; TRENCH M.H. Focal group as a methodological strategy in nursing 

research. Revisita Gaúcha de Enfermagem, v.20, n.1, p. 5-25, 1999. 

 

 

http://www.fen.ufg.br/revista/vl10/n1/v10n1a21.htm
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=31025&janela=1


57 

 

DRUCKER, P. F. Administrando para o futuro: os anos 90 e a virada do século. São Paulo: 

Pioneira, 1992. 

 

FEUERWERKER, L.C.M.; LLANOS C.M.; ALMEIDA, M. Educação dos profissionais de 

saúde na América Latina: teoria e prática de um movimento de mudança. São Paulo: 

Hucitec, 1999. 

 

FERREIRA, M.L.S.M.; COTTA, R.M.M.; OLIVEIRA, M.S. Construção coletiva de 

experiências inovadoras no processo ensino-aprendizagem na formação de profissionais de 

saúde. Rev.bras.educ.med., Rio de Janeiro, v.33, n.2, p.240-246, 2009. 

 

FREIRE, Paulo. 1920. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa/ 

Paulo Freire – São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

JULIANI, C.M., KURCGANT, P. Tecnologia educacional: avaliação de um web site sobre 

Escala de Pessoal de Enfermagem. Rev. Esc. Enferm USP, São Paulo, v.43, n.3, p. 512-519. 

2009. 

 

LEVCOVITZ, E. et al. Produção de conhecimento em política. Planejamento e gestão em 

saúde e políticas de saúde no Brasil (1974-2000). Brasília (DF): OPAS: 2003. Série Técnica 

Projeto de Desenvolvimento de Sistemas de Serviços de Saúde, 2. 

 

LOURAU, R. Analista institucional em tempo integral, São Paulo: Hucitec, 2004. 

 

LOURAU, R. Análise Institucional. Rio de Janeiro: Vozes, 1975. 

 

LUCKESI, C.C. Filosofia da Educação. São Paulo. Cortez Editora, 2005. 21.ª reimpressão. 

 

MINAYO, M.C. O Desafio do conhecimento: Pesquisa qualitativa em Saúde. 12.ª Ed. São 

Paulo: Hucitec, 2010. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE – Secretaria de Assistência à Saúde – Desenhos da Organização 

da Atenção no SUS – A Integralidade da Atenção à Saúde – Encontro dos estudantes 

universitários da área de saúde e o SUS – Brasília – 17 de maio de 2003. 

 

______. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e 

Gestão do SUS. Brasília - 1ª edição, 2009. 

 

MACHADO, J.L.M.; CALDAS JR, A.L.; BORTONCELLO, N.M.F. Uma nova iniciativa na 

formação dos profissionais de saúde. Interface, Botucatu, v 1, n.1, p. 147-156, ago. 1997. 

 

MATTOS, R.A. Integralidade é o próprio caminho, que vai transformando as pessoas e 

construindo algo melhor. Entrevista ao BoletIN Integralidade em saúde do LAPPIS - 

Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em Saúde. [site da Internet]. 

Disponível em: <http://www.lappis.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=163&sid=25>. 

Acesso em 03 mai.2010. 

 

MEDEIROS, R.H.A. A construção de um dispositivo que permita estudar os discursos que 

organizam o campo da saúde: um ensaio sobre os efeitos discursivos e a formação do 

profissional de saúde. Physis, Rio de Janeiro, v.20, n.2, p.497-514, 2010. 

http://www.lappis.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=163&sid=25


58 

 

MEIRA, M.D., KURCGANT, P. Indicadores de qualidade e a avaliação do gerenciamento de 

recursos humanos em saúde. Rev. Esc. Enferm USP, São Paulo, v.43(Esp2): 1168-73. 2009. 

 

MEIRA, M.D.D.; KURCGANT, P. Avaliação da formação de enfermeiros segundo a 

percepção de egressos. Acta Paul.enferm.,  v.21, n.4, p.556-561, 2008. 

 

MINAYO, M.C. (Orgs.). Avaliação por triangulação de métodos: abordagem de programas 

sociais. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2005. 

 

MINAYO, M.C. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12.ª ed. São 

Paulo: Hucitec, 2010. 

 

MINAYO, M.C.S.& SANCHEZ,O. Quantitativo-qualitativo:  Oposição ou 

complementaridade? Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.9, n.3, p. 239-262, 1993. 

 

MIRANDA, K.C.L.; BARROSO,M.G.T. A contribuição de Paulo Freire à prática e educação 

crítica em enfermagem. Rev.Latino-am Enfermagem, v.12, n.4, p. 631-635, 2004. 

 

MOURÃO, L.C. O Professor e a instituição formação em saúde: implicações nas 

transformações curriculares. Campinas, SP: [s.n.], 2006. 

 

MUNARI, D.B.; GODOY, M.T.H.; ESPERIDIÃO, E. Ensino de enfermagem psiquiátrica / 

saúde mental na faculdade de enfermagem da universidade federal de Goiás. Esc.Anna Nery, 

Rio de Janeiro, v.10, n.4, p. 684-693, dez. 2006. 

 

NOVAES, M.R.C.G. et al. Inserção dos temas humanidades e ética em currículo médico 

integrado em escola pública no distrito federal, Brasil. Acta.bioeth, v.15, n.2, p. 202-211, 

2009. 

 

PAGLIOSA, F.L.; DA ROS, M.A. O Relatório  Flexner: para o bem e para o mal. 

Rev.bras.educ.med., Rio de Janeiro, v.32, n.4, p.492-499, 2008. 

 

PINHEIRO, R., MATTOS, R., CAMARGO,K.R.(org.) . Construção da integralidade: 

cotidiano, saberes e práticas em saúde. UERJ-IMS - Abrasco, Rio de Janeiro, LAPPIS. 2003, 

228pp. 

 

PAIM, J.S.; TEIXEIRA, C.F. Política, planejamento e gestão em saúde: balanço do estado da 

arte. Rev.Saúde.Pública, Rio de Janeiro, v.40(N Esp), p.73-78. 2006. 

 

PEREIRA, A.L.F. As tendências pedagógicas e a prática educativa nas ciências da saúde. 

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.19, n.5, p.1527-1534, set./out. 2003. 

 

PIRES, M.R.G.M. et al. Diálogos entre a arte e a educação: uma experiência no ensino da 

disciplina de administração de saúde. Texto contexto Enferm., Florianópolis, v.18, n.3, p. 

559-567,  jul/set. 2009. 

 

RESSEL, L.B. et al. Grupo Focal como uma estratégia para coletar dados de pesquisa em 

enfermagem. International Journal of Qualitative Methods 1 (2) Spring, 2002. 

 



59 

 

RIOS, I.C.. Humanização: a essência da ação técnica e ética nas práticas de saúde. Rev. bras. 

educ. med., Rio de Janeiro, v.33, n.2, p.253-261. 2009. 

 

RODRIGUES, R.A et al. Doctoral education in nursing in Brazil. Rev. Latino-Am. 

Enfermagem, v.16, n.4, p. 665-671. 2008. 

 

RODRIGUES, H et al. Grupos e instituições em análise. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 

2004. 

 

ROCHA, J.S.Y.; BAVA, M.C.G.C.; REZENDE, C.E.M. Pesquisa-aprendizagem no ensino da 

política e gestão de saúde: relato de uma experiência com e-learning. Rev.bras.educ.med., 

Rio de Janeiro, v.30, n.1, p.73-78, jan./abr. 2006.  

 

SAVIANI, Demerval. História das Idéias Pedagógicas no Brasil. Campinas. Ed. Autores 

Associados. 1.ª edição. 2007. 

 

SILVA, L.M et al. Pesquisa internacional em enfermagem: tendências temáticas e 

metodológicas. Rev. bras. enferm., v.61, n.5, p. 615-619. 2008. 

 

TAVARES, C.M.M. A interdisciplinaridade como requisito par a formação da enfermeira 

psiquiátrica na perspectiva da atenção psicossocial. Texto contexto Enferm., Florianópolis, 

v.14, n.3, p. 403-410, jul./set. 2005. 

 

TREVIZAN, M.A et al. La búsqueda del compromiso actitudinal: tendencia de la conducta 

ética del enfermero gerente. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo, v.43, n.3, p. 721-725. 2009. 

 

VICTORA, C.; KNAUT, D.R.; HASSEN, M.N. A pesquisa qualitativa em saúde: Uma 

introdução ao tema. Porto Alegre: Tomo Editorial; 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

1- Identificação do responsável pela execução da pesquisa: 
 

 

 

 

 

 

 

 2- Informações ao participante ou responsável:  

1. Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem como objetivo: Avaliar a partir 

da experiência de aprendizado dos estudantes de enfermagem e medicina, os limites e possibilidades 

do ensino de gestão do sistema de saúde e sua adequação às políticas públicas. 

2. Antes de aceitar participar da pesquisa, leia atentamente as explicações abaixo que informam 

sobre o procedimento (especificar em linguagem acessível).  

3. Você poderá recusar a participar da pesquisa e poderá abandonar o procedimento em qualquer 

momento, sem nenhuma penalização ou prejuízo. Durante o procedimento (especificar), você 

poderá recusar a responder qualquer pergunta que por ventura lhe causar algum constrangimento.  

4. A sua participação como voluntário ou a do menor pelo qual você é responsável não auferirá 

nenhum privilégio, seja ele de caráter financeiro ou de qualquer natureza, podendo se retirar do 

projeto em qualquer momento sem prejuízo a V.Sa. ou menor.  

5. A sua participação ou a do menor sob sua responsabilidade poderá envolver os seguintes riscos: 

especificar os tipos de risco que poderão ocorrer.  

6. Serão garantidos o sigilo e privacidade, sendo reservado ao participante ou seu responsável o 

direito de omissão de sua identificação ou de dados que possam comprometê-lo.  

7. Na apresentação dos resultados não serão citados os nomes dos participantes.  

Confirmo ter conhecimento do conteúdo deste termo. A minha assinatura abaixo indica que 

concordo em participar desta pesquisa e por isso dou meu consentimento.  

Vassouras, _____de ___________________ de 20_____. 

Participante:________________________________________________________________  

Observação: O TCLE deve ser impresso em duas cópias, ficando uma delas sob responsabilidade do 

Coordenador e a outra sob a guarda do participante. 

 

APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
Comitê de Ética em Pesquisa – USS  

 

Título do Projeto:  

O ENSINO DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE: AVALIAÇÃO DE ESTUDANTES DE 
ENFERMAGEM E MEDICINA 

Coordenador do Projeto: Claúdia Mara de Melo Tavares 

Telefones de contato do Coordenador do Projeto: (21) 9191-5906 / (24) 2471-8114 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa: Avenida  Expedicionário Oswaldo de Almeida 
Ramos, 280. Centro – Vassouras – RJ – CEP: 27.700-000 
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APÊNDICE B 

 

PROJETO: O ENSINO DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE: AVALIAÇÃO  DE 

ESTUDANTES DE ENFERMAGEM E MEDICINA 

 

 

ROTEIRO DE DEBATE – GRUPO FOCAL 

 

GRUPO:  

 

 1º ENCONTRO:     DATA: ______/________/__________ 

 

1 - O que vocês entendem por Gestão?  

 Visão de Organização (     ) 

 Visão de Controle (     ) 

 Visão de Planejamento (     ) 

 Visão do Processo (     ) 

 Visão de funcionamento do todo (    ) 

 

2 - E por Gestão do Sistema de Saúde?  

 Visão do Social (     ) 

 Visão de Comunidade (     ) 

 Visão das Necessidades da população (     ) 

 Visão Políticas Públicas (     ) 

  

3 – Como vocês lidam com o conhecimento da Gestão na formação profissional?  

 Entendimento da saúde da população (     ) 

 Convivência com a sociedade local (     ) 

 Acesso aos serviços de saúde (     ) 

 Construção do profissional e a relação com os usuários (     ) 

 

4 – Como vocês avaliam as temáticas no processo de gestão que deveriam ter mais 

enfoque ou mais importância?  

 Relação profissional/paciente (     ) 

 Políticas de saúde (     ) 

 Funcionamento dos serviços de saúde (     ) 

 Integração dos diversos setores com a saúde (     ) 
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2º ENCONTRO:  DATA: ______/________/__________ 

 

5 – Fale sobre alguma experiência prática com gestão do sistema de saúde vivenciada 

por você. 

 

6 – Na opinião de vocês qual a melhor maneira / método para se entender a Gestão? 

 Vivenciando suas práticas (     ) 

 Contato com os serviços saúde (     ) 

 Construção do conhecimento com docente e profissionais dos serviços (     ) 

 Outros (    ) 

 

 

7 – Como vocês vêem a interdisciplinaridade?  

 Vários saberes (     ) 

 Complemento do outros (     ) 

 Troca de informações (     ) 

 Novas idéias (     ) 

 Outros (     ) 

  

  

8 – Qual a percepção de trabalho multiprofissional?  

 Respeito (     ) 

 Complemento de habilidades (     ) 

 Equipe (     ) 

 Maior entendimento do outro (     ) 

 Outros (     ) 

 

 

9 – Como vocês fazem a correlação de gestão ou gestor em saúde com as atitudes dos 

profissionais de saúde?  

 Entendimento sócio econômico, cultural, social (     ) 

 Equidade (     ) 

 Além das Doenças (     ) 

 Lazer, Educação, Saúde (     ) 

 Biopsicossocial (     ) 
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APÊNDICE C 

 Quadro 5.2.1.– Caracterização das Unidades de Significação – GRUPO A 

Unidades de 

significação 

Discurso dos estudantes 

 

 

 1- Gestão como 

processo 

administrativo 

Processo de administrar qualquer entidade seja ela, pública ou 

privada.  

Gerir os recursos tendo como finalidade otimizar esses serviços, os 

quais você ofereceu esses recursos. 

Visão ampla de tentar coordenar e integrar vários setores. 

Envolve administração tanto de recursos financeiros quanto de 

recursos humanos. 

 

 

 

 

 

 2 - Gestão como 

avaliação do 

ambiente externo e 

necessidade da 

população 

Envolve também recursos que você tem, mas avaliar o externo. Tipo: 

Se as pessoas vão precisar realmente dos serviços que você está 

prestando. 

Verificar se existem serviços iguais aos seus,  ter um diferencial, 

verificar os outros serviços. 

Processo de gestão se baseia em como traçar essas metas. Ter noção 

das suas capacidades e dos seus limites. 

Gerir também é saber pedir ajuda do seu ramo ou do outro. Saber 

ouvir, conversar.  

Na gestão de saúde você tem que ter a melhor visão, verificar o que 

aquela população necessidade e colocar a disposição dessa 

população. 

Verificar o perfil da população o que precisa mais, que precisa menos 

e investir. 

Em outro ramo você realiza o produto que atende a todos, na saúde é 

diferente, tem que saber o que a pessoa precisa, tratar diferente os 

diferentes. 

 

 

3 - Gestão entendida 

como políticas 

públicas 

Conhecer o que você tem, e tentar com isso equalizar isso com a 

realidade, oferta e demanda. 

O principio da equidade, a demanda necessária para cada caso 

específico, quem precisa mais, recebe mais atenção. 

Essa é diferença da gestão entre a saúde pública e a saúde privada: A 
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saúde pública é mais complexa, para atender toda a população e 

privada a um número menor que procura diretamente e usa o serviço. 

Desenvolver os recursos da atenção primária, para que as pessoas 

não necessitem de procedimentos de alta complexidade. 

Nós temos mais facilidade de dividir, do que de se unir. Se houvesse a 

união dos gestores. Uma vez que, as cidades em um raio menor de 

distância pudessem se unir e formar um pólo. E aí todas as pessoas 

tivessem acesso a esses serviços, independente de ser dessa cidade ou 

daquela cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Deficiência na 

formação, teoria e 

prática 

(...) é deficiente, pois o que a gente vivencia na prática, fica mais 

difícil de lidar, pois a gente tem essa matéria no 3º período. A gente 

não tem ainda noção de estrutura, porque ainda não chegamos ao 

hospital. Hoje a gente no ambulatório, vê a professora pedindo uma 

tomografia, que só vai ficar pronta daqui a um ano. E não 

perguntamos a professora de gestão, porque não sabíamos como 

funcionava. [os alunos não usam ou conhecem os serviços públicos]. 

O período e a imaturidade.  A perspectiva da carreira que ainda não 

são reais, não se tem idéia de que a realidade profissional médica, de 

que cada 10 formados 8 vão passar a trabalhar no sistema único de 

saúde. E quase impossível sair daqui com a carreira profissional 

pronta para o serviço privado. Então a imaturidade da época, não nos 

dá real dimensão de como tudo isso funciona. E a disciplina tá ali 

num momento errado do curso. Onde nesse momento deveríamos 

solidificar outro tipo de conhecimento. 

Até porque a gestão do sistema de saúde de dar um choque de 

realidade, que é uma visão extremamente racional das coisas, e talvez 

no início nós tenhamos uma visão mais idealizadora, sonhadora. E 

quando você se depara com a realidade e as dificuldades das coisas... 

Nós aprendemos todo um esquema pronto, de quando solicitar o 

exame.  Como no caso de encaminhamento. O paciente tem que ser 

encaminhado do posto, E quando você vê, ele vai ter espera, não 

consegue realizar o exame. É o contrário, não seria real, seria irreal, 

você está idealizando que seja como você aprende na gestão e quando 
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você vai ver na realidade não é assim. 

Nós aprendemos na neurologia que o padrão outro, o ”gold 

standard”, o melhor padrão para você pedir é a ressonância 

magnética, é isso que se cobra na prova da faculdade, na prova do 

ENADE, na prova da residência, é isso que seu chefe vai te perguntar, 

e você terá que responder isso. E na realidade na vida real, você 

chega e tá em um serviço e pede uma ressonância magnética, o teu 

paciente vai fazer nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Profissionais 

versus  importância 

da gestão 

A gente sai da faculdade sem preparação de nenhum tipo de gestão. 

Todo profissional de saúde vai ser gestor em algum momento, e nos 

vamos levar um susto... 

Vamos ter de gerir nossos consultórios, receber convites para 

secretária de saúde, etc. Nós sabemos que a maioria dos 

administradores hospitalares, não são administradores, são médicos. 

E será que eles possuem conhecimento de gestão? 

Nós profissionais médico em algum momento seremos gestores, mas 

não ligamos par isso, e por isso não dão importância á matéria. E 

pensamos: eu não vou se diretor do hospital, não vou ser secretário de 

saúde. 

A gestão tá ligada às ações do médico, e tem médicos sem noção. Tem 

professores que fazem pedido de um monte de exame e não tem noção 

da dificuldade entre ressonância e eletroencefalograma. 

Quantos exames sem necessidades. Talvez, eles não tiveram isso na 

formação deles. 

Falta na formação do médico a capacidade de administrar isso. 

Falta conhecimento de administração mesmo, de saber fazer as 

coisas. 

Coloca-se um discurso, e age-se de outro modo. 

Já escutamos de vários professores, e é quem forma opinião e  é quem 

manda, tipo: “Fulano de tal, nem médico ele é!” “Isso não é 

importante!”. 

O importante e ter conhecimento da ciência médica. Se tal 

profissional fizer isso tá errado, as demais profissões não interessam. 
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E isso vai se incorporando na gente, na nossa formação. E aí de você 

que não siga o que eles (professores médicos) falam... 

A gente sai da faculdade, impregnado com essa cultura, e encontra no 

mercado outros profissionais com mais capacidade e conhecimento de 

gestão, administração e de outros setores, que fizeram parte na sua 

formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - Conhecer os 

diversos setores 

Nós não temos na nossa formação a educação para trabalhar com 

outras pessoas. (...) se estivermos em um município e formos 

designados para conversar com o secretário de saúde, ou se a gente 

for designado pelo juiz para fazer uma necropsia......Também não 

estamos preparado. 

Até porque quem está nessa linha de tiro é o médico, que pede uma 

ressonância e o paciente não consegue fazer, pelo médico 

desconhecer o esse sistema. 

Deve-se apresentar a gestão conforme os momentos, no PSF, no 

ambulatório, no hospital, etc. para não ficar também tudo no final. Se 

apresentar com continuidade. 

É uma possibilidade, se apresentar em nível de complexidade. 

O que o médico tem que saber na gestão em saúde no PSF, quantas 

pessoas são encaminhadas erradas para tal ambulatório, quantos 

exames são pedidos desnecessariamente. Então,  isso vai gerando um 

processo, que na hora que vê, explodiu não tem volta. 

Entra o conhecimento entra o bom senso. 

Até quando eu vou pedir, por que vou pedir? O que vai trazer de 

relevância para mim (médico) e para o paciente, o custo disso? 

Existe também o enaltecimento do médico, ela tem que saber e fazer 

tudo, ter a integralidade. A própria “Rixa” dentro e juntos de outras 

classes. Tem que haver diversos profissionais. Como no NASF, no 

caso do PSF, mesmo colocado na disciplina de PGS. Não adiante 

haver o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, o acupunturista, o 

farmacêutico, o enfermeiro se não existe integração entre eles. 

Poderia haver um aparato administrativo para apoio médico. 

É bem estranho, que numa equipe do posto de saúde, onde o médico 
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só aparece uma vez por semana, e quem cuida da população é o 

técnico de enfermagem, o enfermeiro, os agentes comunitários. Eles 

sabem sobre a saúde daquela população. E o médico é quem é o 

responsável pela unidade. Mesmo quando na realidade, quem é o 

gerente da unidade, quem sabe de todos os dados é o enfermeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - Experiências 

vivenciadas revelam 

métodos de 

 aprender a gestão 

(...) a dificuldade da colocação na prática daquilo que aprendemos na 

sala de aula. Nós prescrevemos um medicamento, que faz parte da 

lista do SUS, deveria estar disponível no posto de saúde, mas não tem 

esta disponibilidade e a pessoa não vai comprar esse remédio. È um 

pouco frustrante você atende, atende temporariamente, faz a 

prescrição (no PS), e essa pessoa necessita do uso por mais um 

período, e isso não acontece pelas dificuldades do sistema. 

Nós fomos atender uma família, através da ESF, e uma das pessoas da 

família precisava de um medicamento para câncer, essa pessoa não 

estava tendo o acesso, e ninguém sabia informar, como chegar a base 

(cadastrar) ou adquirir a medicação. Falta preparação dos membros 

da equipe da ESF para atender as necessidades dessa 

família/população. O medicamento era bem caro, e não tinha 

condições de compra, o uso em média é de 15 pílulas por semana e na 

caixa que se compra na farmácia vem com 25 pílulas. O que ficava 

sem condições de compra para a família. 

Nem a equipe sabia informar como chegar e ter acesso à medicação. 

No acompanhamento de um plantão em uma emergência, nós 

atendemos e fazemos o encaminhamento conforme necessidade, 

exames, especialistas, etc. E os pacientes informam da dificuldade e 

demora de conseguir, inclusive exames, que por vezes é simples, tipo 

RX. 

A política do sistema e a política educacional hoje é formar o médico 

para um sistema que a gente nem conhece.  A gente é formado para 

um sistema que a gente nem conhece (...) se a gente imaginar que está 

indo para 8º período em teoria, isso representa 70 a 75% do curso, e 

que só foi ao PSF 1 vez em PGS, 2 vezes em saúde coletiva, 3 a 4 

episódios em 4 anos, e só observamos, não tivemos relação com a 
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vivência, só apresentação isso é um PSF, funciona assim (...) não 

separadamente, 6 meses que foi o tempo da matéria que tivemos, 

[disciplina Planejamento e Gestão em Saúde] mas se pudesse encaixar 

a gestão nas outras matérias. Os professores apresentando a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - Troca de 

informações entre as 

disciplinas 

 

Na teoria seria uma disciplina trocar informação com a outra, na 

teoria seria isso... 

O que a gente vivencia na prática não é. Pode até ser que alguém 

tenha pensado nessa forma e queira implementar, mas não é que 

vivenciamos hoje. 

È exemplo da própria SIC, que seria de integrar essas disciplinas. E a 

gente vive desde o 1º período uma constante mudança. 

Nesse período (6º) foi o que mais se aproximou disso, eu conto SICC 

[Seminário de Integração Curricular e Comunidade] a partir do 4º 

período de ter alguma atividade. Nós tivemos 3 períodos dessa 

disciplina que poderia ter entrado gestão. 

A SICC é diluída em 8 períodos exatamente para isso, mas vem 

acontecendo de você ter nota no TIA [terminal de informação 

acadêmica] e ir a um seminário, fazer relatório e entregar ao 

professor. Exatamente isso.... 

Assistindo a isso tudo, nos vemos que a interdisciplinaridade é 

basicamente teórica, não existe (...) entram enes questões, egos de 

professores “eu não preciso trocar idéias sobre a minha especialidade 

com ninguém”(...) ninguém tem muita essa paciência. A gente fica a 

mercê disso. 

A única disciplina que nós tivemos até hoje que ainda fala dessas 

outras coisas é reumato, que fala de fisioterapia. 

E assim mesmo, só fala o nome. Tem que encaminhar para 

cinesioterapia. 

Eu também acho que falta conhecimento. Eu não sei se o professor 

sabe o que a fisioterapia vai fazer. Sabe que tem sub especialidades 

iguais as nossas, mas não sabe o que ele pode fazer. O enfermeiro, o 

que ela vai fazer para ajudar o paciente. 

O que a T. falou, que no PSF você tem esses vários profissionais 
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debaixo do mesmo teto, mas fazer essa interseção é bem diferente (...) 

de corpo presente junto, mas as funções não fazem a interseção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 -Integração entre 

os profissionais 

 

A gente não tem nenhum momento de integração. A gente não tem 

simpósio junto, é só para medicina. Quanto tem um simpósio geral é 

um tema que não interessa a medicina [risos]. 

(...) não há esforço para unir, a fisioterapia com a enfermagem, com a 

medicina... por conta disso (...) nós temos um ciclo básico bem 

parecido com os outros cursos da saúde, o que falta realmente a 

integração. Falta comunicação mesmo entre os profissionais. De 

promover essa integração. 

E é isso que atrapalha lá na frente, quando vão trabalhar todos 

juntos. Porque você não teve na faculdade, teve contato, tempo, 

relação médico com outros profissionais. 

Até mesmo na feira de saúde que fazemos temos as barraquinhas 

separadas: hipertensão, diabetes, neurologia, etc.. Lá no canto 

isolada a barraquinha da enfermagem e de algum outro curso. Fica 

longe, não tem contato. 

A partir dessas pequenas ações começamos a perceber esse grande 

distanciamento que tivemos na nossa formação. (...)“rixas” das 

profissões, pré-conceitos que as pessoas inventam ou as 

incapacidades e responsabilidades, superioridades construídas, que 

vai distanciado, e nós perdendo essas relações, esse elo de que um 

complementa o outro. Isso vai se perdendo nesse caminho todo. 

Desde o início nós somos educados a que? A ser especialistas. Aqui 

ninguém tem sonho de ser médico da saúde da família. Nós queremos 

ser neurologistas, cirurgiões, cirurgião cardíaco, da mão, 

cardiologista e tratar arritmias. Nós somos educados a sermos 

especialistas e sub especialistas. Nós não conseguimos nesse nosso 

sonho, nesse nosso percurso, de ver o que está do nosso lado, os 

outros nossos companheiros. 

Porque todo o problema aqui é o ego. Se você acha que é difícil 

trabalhar com a enfermagem, fisioterapia, psicologia, nutrição, aqui 

se tem dificuldade de trabalhar até com médico. 
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Quadro 5.2.2. – Caracterização das Unidades de Significação – GRUPO B 

Unidades de 

significação 

Discurso dos estudantes 

 

 

 1- Gestão como 

processo 

administrativo 

Quando pensa em gestão, pensa em gestor, gestor ligado a alguém, 

organizar, planejar. 

(...) gerente de unidade de um setor, está envolvido, organizar, 

planejar, observar, orientar, envolve muita coisa. 

Um gestor no topo e vários gestores subdivididos e gestores locais. 

Aí cada gestor organiza, planeja, supervisiona, avalia as suas áreas. 

O ato de administrar a vacina, você sabe que precisa ter seringa, 

agulha, bandeja, etc. 

Quando o paciente chegar tem que ter esses materiais, você está 

planejando essa ação. 

 

 

 

 2 - Gestão como 

avaliação do 

ambiente externo e 

necessidade da 

população 

Seria algo mais complexo, superior, uma gestão em grande 

proporção, você vai gerir uma comunidade, como o SUS preconiza. 

Você tem que saber as necessidades daquela comunidade para fazer a 

gerência ali. Em grandes proporções o Brasil inteiro. 

Um gestor no topo e vários gestores subdivididos e gestores locais. 

Aí cada gestor organiza, planeja, supervisiona, avalia as suas áreas. 

A hierarquia dá idéia de poder, mas aqui a importância do trabalho 

em equipe, cada um tem a sua função, mas todos caminham para o 

bem comum. 

Saber as necessidades para definir as ações de cada comunidade. 

 

 

 

3 - Gestão entendida 

como políticas 

públicas 

Para avaliar a saúde, que é subdividida em saúde pública, hospitalar, 

primeira, segunda e terceira complexidades, que tem normas 

diferentes para cada uma dessas complexidades. 

As normas seriam na saúde pública e hospitalar, são as normas 

estabelecidas pelo SUS, que são as diretrizes e princípios do SUS, do 

Ministério da Saúde. 

O SUS estabelece as diretrizes e normas a ser seguidas. Você como 

gestor deve observar e seguir essas diretrizes, e aí você consegue 

responder a elas, fazendo-as realizar na sua Instituição. Ou seja, você 

cumpre os princípios e desenvolve metas institucionais para seguir 
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essas diretrizes para que tenha funcionamento da saúde e da 

instituição. 

A saúde precisa de alguém para organizar, planejar, supervisionar, 

controlar todos os serviços oferecidos, e a oferta dos serviços de 

saúde é como qualquer outra instituição. Até os pacientes viraram 

cliente. 

Hoje a gente tem uma saúde que quer prevenir e promover, 

diminuindo assim o uso dos leitos hospitalares. Até diminuir o custo 

do tratamento de quem possa necessitar. 

Prevenir doenças e promover saúde, fazendo principalmente educação 

em saúde. 

Desenvolver ações mais simples nos bairros e deixar as mais 

complexas para os hospitais. È uma forma também de economia, 

quando você previne e promove saúde. 

 

 

 

4 – Deficiência na 

formação, teoria e 

prática 

 

 

 

 

Na formação profissional, a gente aprendeu a lidar com uma forma 

que não fragmenta, mas só que quando a gente depara com o 

paciente, ele apresenta uma característica, já fragmentada. 

A gente numa unidade, a gente quer organizar aquela unidade, porque 

a gente acha que aquilo não funciona direito. Diante do que nós 

aprendemos aquilo não funciona direito. 

Na unidade e no hospital nós só estamos de passagem, não ficamos o 

tempo todo, então a gente só vai trabalhar mesmo com a gestão 

mesmo quando a gente estiver formada. 

Depois que a gente passou pelo estágio que a gente realmente viu, 

porque achávamos que administrar era só papel (...) era só ficar atrás 

da mesa. 

A gente não estava associando a administração a toda a técnica, está 

relacionando somente em papel. 

O estágio no PSF é muito vago, parece que não querem passar. Aqui 

no hospital foi que realmente fizemos a associação. 

A gente aprendeu administração no 6º período, chega no 7º não foi o 

que eu aprendi no livro eu vi na matéria. 

Em nenhum estágio que a gente foi, a gente fez o que o enfermeiro faz, 
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a gente vai para ver e saber lá na frente. 

Como saber cobrar? Só teoria não serve. 

A gente pergunta para o enfermeiro da unidade é uma coisa, para o 

enfermeiro que está te supervisionando fala outra coisa. E você fica 

no meio do fogo cruzado. 

E você se ver perdido, não sabia o que era para fazer, a gente fica lá 

olhando, a enfermeira, que é a preceptora, não te dar atenção, fica lá 

sentada esperando o professor para te dar auxílio para te ensinar o 

que é administração. 

No 7º período é que a gente fica mais perdida do que nunca. Porque 

administração não bate com administração. 

Aprende a fechar o SIAB, quando te ensinam. 

E você quer saber administrar a unidade, quanto gasta, como é, mas 

você não tem... 

A teoria foi muito mais interessante que a prática. 

A prática não tinha time... 

A teoria com a prática não bate. 

Com o hospitalar tem... 

Com a saúde pública não, tem uma lacuna aí no conhecimento de 

teoria e prática e saúde básica. 

 

 

 

 

 

5 - Profissionais 

versus  importância 

da gestão 

Antes sem ter o conhecimento de gestão, a gente vai fazendo, você não 

se importa como e porque você está fazendo aquilo. 

Quando você chega no 6º período que tem as aulas de administração, 

você começa a se deparar com um mundo novo. Nossa você começa a 

perceber que toda vez que você pega aquela seringa e não usa e joga 

fora, está desperdiçando, um dinheiro que não vai voltar.... 

Toda vez que eu faço alguma coisa que vai gerar ônus para aquela 

instituição, você percebe. 

Mesmo como acadêmico que pensa tipo: “eu pago a faculdade”, mas 

se você desperdiçar, alguém estará pagando junto com você. Porque 

esse dinheiro vai sair de algum lugar, você aprende a economizar. 

Aprende-se a gerir de outra forma as suas atividades. Quando observa 

que um paciente está sem lençol (na rede hospitalar) você se pergunta 
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por que está sem? Vai procurar saber (...) por que o paciente tem que 

trazer toalha de casa? Porque todos usam o mesmo sabonete e 

sabonete é uma coisa tão barata, porque não dar um pedacinho, para 

evitar a infecção hospitalar. Tudo está interligado... 

(...) a gestão fica na base da pirâmide, não no topo. 

Se você tem um enfermeiro que não sabe organizar, não faz o pedido 

direito, na hora de fazer uma punção venosa, vai faltar material. 

Depois você consegue abrir a sua mente e entender o que é gestão de 

verdade, porque nós temos que aprender isso, porque se não vamos 

enfiar os pés pelas mãos. 

Depois que você tem a aula, a matéria e administração, você percebe 

que tudo de você faz é administração. Fazer um curativo é uma forma 

de administração. O ato de pegar uma seringa, aplicar uma vacina é 

um ato de administrar. È uma forma de organizar o serviço, planejar 

as necessidades. 

Porque gestão é uma responsabilidade muito grande, é foco central no 

enfermeiro. E você sendo o gerente o foco é você, desde uma agulha, 

desde o faxineiro até o cargo mais alto é você. 

Por isso está surgindo a sistematização do processo de enfermagem, 

fazer a visão mais humanizada, holística para tratar o paciente. 

A sistematização, nada mais é que o planejamento de cada cuidado a 

enfermagem. 

È o planejamento da gerencia. Planejar o que você vai fazer e vai 

colher lá na frente. 

Agora que estão batendo mais na tecla, para fazer a sistematização e 

fazer um trabalho melhor, mais humanizado. 

Ser melhor, ter mais qualidade com o paciente. 

 

 

 

6 - Conhecer os 

diversos setores 

(...) a gente sabe que se preconiza a atenção básica, mas a média e 

alta complexidade tem a mesma importância quanto.  

(...) ter um jeito diferente de administrar uma unidade básica de um 

serviço hospitalar. 

Lá é só seu, o estoque é na unidade você pede direto a secretaria de 

saúde.  
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No hospital é o almoxarifado do hospital para abastecer a todas as 

clínicas. 

Quanto cadastramento é diferente, para cadastrar a gente, receber o 

numero do sispré-natal, é tudo com a numeração é diferente! 

Então foi uma coisa que não foi abordado a administração da saúde 

pública. E eu acho tão importante quanto a hospitalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - Experiências 

vivenciadas revelam 

métodos de 

 aprender a gestão 

(...) políticas de saúde poderiam ser mais trabalhadas (...)  a 

organização dos serviços de saúde pública. 

A gente vê as políticas, mas a gente não exercer as política, não sabe 

fechar um SIAB, como fazer pedido de abastecimento da unidade, só 

sabe o papel e que você tem que se embasar no pedido do mês 

anterior. 

E se o movimento aumento, como você vai fazer aquele planejamento. 

O professor mais tempo com o aluno quando vai para campo.  

Até a teoria em sala de aula, Lei 8080 é maçante a forma como o 

professor passa. Torna-se cansativo. 

(...) falta da administração da saúde coletiva. 

O problema é a abordagem, que não está sendo feito dentro destas 

disciplinas. O que estão dando para gente? O que a gente está vendo? 

Qual o conteúdo? 

Nós estamos no 7º período e já estamos com esse sentimento, quando 

nós formamos.... 

Vocês do 8º na porta de saída da universidade, continuam com a 

mesma insegurança que nos temos, e estamos trazendo dede o início 

da faculdade. 

Trabalhar teoria e prática. Ter a teoria a pratica a seguir, e voltar 

para sala de aula para tirar as dúvidas. 

(...) não só em gestão, mas em todas as disciplinas, você ter a teoria e 

depois fazer a prática. Porque se ficar na teoria, você perde alguma 

coisa. Ninguém se lembra de uma aula inteira. Se as coisas 

acontecessem uma atrás da outra é melhor. 

Ter a prática aliada á teoria (...) a teoria mais gradativa. 

A metodologia nesse caso é fazer as duas coisas (teoria/prática) 
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simultaneamente, construir o conhecimento. 

O método de se ensinar nos dois ambientes é aliar a teoria à prática, 

que o professor esteja caminhando lado a lado, dando a mão ao aluno 

e mostrando isso é assim, vai funcionar dessa formar, ensinar a 

calcular, ou seja, tudo do enfermeiro. 

(...) cada aluno para procurar na sua cidade um hospital ou unidade 

básica  acompanhar e depois fazer tipo um caso clínico, executar . 

Poderia inclusive aproveitar o estágio do 7º período. Em vez de rodar 

nas unidades, ficar em uma unidade só fixa e tentar resolver o 

problema dessa unidade. Porque todas apresentam problemas e nós 

passamos por todas e não resolvemos o problemas de nenhuma. 

Porque não dá tempo. 

Assim você tem quatro anos e está na unidade tal, para conhecer e 

tentar resolver os problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - Troca de 

informações entre as 

disciplinas 

 

(...) porque a gente acaba deixando a gestão de lado, porque a gente 

quer saber da doença. Aprender cuidar da doença. 

Quando a gestão é base, entender o por que você está fazendo. E 

ninguém estuda. 

(...) gente tem contato com gestão no 6º período e depois o estágio é 

no 8º período.  Poderia ser contínuo no 7º e 8º.... 

Porque trabalha no 6º período, fica 6 meses sem ver para estágio no 

8º período.(...) deveria ser dado no início da faculdade e não só no 6º 

período. 

Porque a gestão aplica na vida (...) começar logo no 1º período uma 

coisa mais básica, mais leve para quando chegar no 6º a gente já está 

com mais entendimento do que é gestão. 

E gestão se aplica em outras disciplinas, quando vai se falar no SUS, 

nas diretrizes do SUS, você tem que ter noção de gestão. 

Senão você vai entender como padronização para determinada 

patologia. 

A gestão é tanto a nível hospitalar como em gestão pública. 

É o ponto em que os próprios professores devem verificar a matéria 

deles. Tem que ter planejamento. Todos devem pensar! 
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Tem professor que fala: “planejamento e organização, não é comigo, 

é com a disciplina de gestão”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 -Integração entre 

os profissionais 

 

O objetivo é atender o paciente, as disciplinas estão interligadas. 

Tipo a obstetrícia e a neonatal estão superligadas, mas diverge o 

tempo todo! 

Como não ver que o filho está dentro da mãe. Que a saúde do filho 

depende da mãe. E saúde do filho influencia na qualidade de vida da 

mãe (...) Como esses professores conseguem divergir tanto! Tendo o 

mesmo conhecimento. Isso a gente não entende. 

Você chega ao estágio de neonatologia e vê que a mãe não está bem, o 

seu foco é o neném. O professor te fala o foco não é a mãe. 

Para a recuperação de um paciente, por exemplo, a fator psicológico 

é importante. Então se reúne o médico, o psicólogo, etc. Dependo que 

o paciente se alimente, aí entra o nutricionista. Então temos a 

percepção que, o trabalho multiprofissional é bom sim, tanto 

importante e necessário em muitas das vezes (...) na unidade básica se 

usa tanto, referencia e contra referência para poder ter essa 

disponibilidade de mutidisciplinaridade, envolvidos para se dar uma 

boa qualidade de vida ao paciente. 

Gostei muito dessa interação do PSF, porque a gente tem como cuidar 

desse paciente juntos com esses profissionais. 

Vejo que a relação multiprofissional funciona, mas não é assim tão 

amigável. 

Existem muitas resistências, tem profissional que faz serviço do outro. 

Não é tão amigável, é difícil ás vezes chegar num consenso até porque 

“eu sou o médico”, “você é o enfermagem,” a subclasse. O olhar 

diferenciado. 

Os médicos impõem e a gente aceita. Até a população impõe e as 

crianças. Olham para a você e perguntam “você é técnico ou aquele 

enfermeiro, quase médico.” 

Tem que haver respeito entre as classes, cada um tem o seu 

conhecimento. Tem que haver a união dos conhecimentos.  

Cada um com seu conhecimento para chegar ao resultado comum. 
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Quadro 5.2.3. – Caracterização das Unidades de Significação – GRUPO C 

Unidades de 

significação 

Discurso dos estudantes 

 

 

 1- Gestão como 

processo 

administrativo 

Forma de organizar e homogeneizar um sistema, para que se reduza 

as chances de se ter prejuízos, tentando fazer que tudo seja mais 

correto. Organizando de forma geral. 

Tema amplo que serve qualquer área a ser conduzida e deve ter a 

frente um gestor. 

De acordo com um modelo e um ambiente. Aplica-se dentro de um 

setor e sofre variação conforme as pessoas que estão conduzindo. 

Busca da racionalização, forma de administração recursos humanos; 

recursos materiais e recursos financeiros. Concordo com ele (M) 

quando diz que, quem está a frente da gestão deve estar fundamentado 

na imparcialidade. 

Imparcial no sentido de tentar gerir para ao coletivo, muitas vezes em 

detrimento do interesse próprio. 

 

 

 

 

 

 2 - Gestão como 

avaliação do 

ambiente externo e 

necessidade da 

população 

Pode ser aplicada não só para o sistema de saúde, mas para qualquer 

sistema ou instituição, de maneira a uniformizar o modo de direção, 

conduzir uma cidade, um estado ou um país. 

Mesmo moldada nas diferentes áreas, mas que mantenha o princípio 

da organização, da operacionalização. 

E varia de acordo com as necessidades do ambiente. 

Cada organização apresenta seus problemas, as necessidades locais, 

um posto de saúde, uma escola. 

Então, deve-se modelar a gestão para cada instituição de acordo com 

a demanda do público que é diferente e as pessoas que ali irão 

trabalhar. 

Um único modelo de gestão não se adapta as necessidades de todas as 

instituições, deve modelar dentro as necessidades e do ambiente que 

se vai encontrar e a utilizar a gestão. 

Não há continuidade nos serviços, pois a cada 4 anos mudam os 

governo e mudam os gestores. 

No Brasil a gente vê a fragilidade na saúde, por colocações de 
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gestores sem capacidade de assumir os cargos que requerem 

complexidades de gestão. 

Criar uma realidade de imparcialidade. 

Ser imparcial; abrir ao diálogo, colocar só para gestor quem tem 

capacidade de gerir. 

Levar o gestor para dentro da comunidade para ver a realidade e o 

que implica a paralisação de um projeto. 

O próprio gestor do SUS tem uma visão abstrata do sistema, não tem 

uma visão de comunidade. 

O gestor deve ter a visão de melhora de atendimento, de atender as 

necessidades da sua população, buscar meios de melhora, de 

organização. 

Foco principal da gestão é o resultado, e o resultado em saúde é o 

atendimento e o melhor bem estar para a população/ usuário.. 

Nós observamos o usuário brasileiro, mais carente, uma pessoa 

totalmente cega perante o sistema de saúde. Não sabe seus direitos, 

não sabe cobrar, não sabe insistir, não sabe o que deve fazer e o mais, 

não tem quem explique. 

 

 

 

 

3 - Gestão entendida 

como políticas 

públicas 

É de extrema importância, pois nesse âmbito ela irá organizar até o 

repasse dos recursos desde o governo federal até o governo 

municipal. 

O modelo SUS é perfeito, mas por que não dá certo? Por culpa das 

pessoas que assumem cargo de gestores, e não conseguem conduzir de 

maneira correta. Existem diversas falhas no atendimento, na 

distribuição de medicamentos, de recursos. 

A rotatividade é um dos fatores que colaboram para as diversas 

falhas, de profissionais que não mantém o funcionamento correto. 

Então se não tiver um sistema operacionalizado assim, você terá 

furos. Esses repasses de recursos financeiros, medicamentos, verbas, 

etc. 

Uma gestão deve funcionar direitinho. 

Pois o SUS é um palácio de cristal, qualquer coisa que quebre, acaba 

virando uma bola de neve. 
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(...) mudança deve começar na promoção, na formação acadêmica, o 

cara antes de ser gestor deve passar pela capacitação e vivência. 

Trabalhar em uma dimensão, de trabalhar a imparcialidade depende 

de caráter, verificando interesses políticos e sociais. 

Dificuldade da imparcialidade e as dificuldades de lutar contra o 

sistema. 

Esse sistema é o que eu falo, e nesse sistema que existe a corrupção, o 

clientelismo, os interesses políticos de quem indica os gestores, os 

favores. 

O usuário hoje do sistema é o maior prejudicado, se você está na 

atenção básica, e existe a suspeita de uma patologia e o usuário 

precisa fazer um exame de alta complexidade (tomografia ou 

ressonância), o aceso é difícil, burocratizado. Demora muito e com 

isso vai agravando-se o estado de saúde desse usuário. 

(...) usuário totalmente dependente da gestão e do gestor, ele depende 

das atitudes que essa pessoa vai tomar frente aos problemas que 

surgem, e como ele vai resolver isso 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Deficiência na 

formação, teoria e 

prática 

Se o profissional não souber o meio e o que vai trabalhar fica difícil, 

 Até de passar para o seu paciente. Você tem que entender o que está 

fazendo. 

Na faculdade de hoje nós somos formados para reconhecer sinais e 

sintomas, fazer exame físico e saber fazer diagnóstico. Diferencial 

fazer diagnóstico correto e fazer uma terapêutica. 

(...) não tenho capacidade de gestão nenhuma, eu não sei gerir, eu não 

conheço sistema. Tenho ideias das fragilidades do sistema, por leitura 

que eu faço a parte, mas eu não acho que na minha formação médica 

eu  tive disciplinas e conteúdos  flexíveis de gestão. 

Os profissionais de saúde saem formados com uma deficiência muito 

grande de gestão e se quer ter uma ideia concisa de que é gerir um 

sistema. 

Na enfermagem a gente vem tendo aula, aprendendo SUS, ESF, as 

diretrizes do SUS, eu acredito para exercer essa função de gerente em 
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serviços de saúde, mesmo assim eu vejo a necessidade de ter mais 

contato. 

A gente teve aula sobre administração hospitalar, mas na atenção 

básica, agente chegou assim, bum. Passou batido, então a formação 

está fraca e o período é curto. 

Na medicina a gente também sente que o ensino é muito abstrato, 

deveria passar para a concretude, aspira-se uma utopia muito grande 

pelo SUS.  A gente a prende o SUS perfeito que a gente não consegue 

constatar na prática. 

Quais são de fatos as falhas, porque a faculdade não te leva a refletir, 

e a faculdade não te coloca no campo para ver as falhas e te inserir 

nos processos de mudanças das mesmas.  

A faculdade entra no campo de estágio muito tarde, é preciso o 

conhecimento e estar passando pela população para haver a 

aprendizagem. 

Na nossa formação nós não aprendemos a transformar a essência, a 

gente aprendeu a racionalizar deficiências, nós nunca vamos 

transformar a essência e a demanda, nós não estamos ali inserido 

para transformar a realidade daquele padrão. Mas trabalhar de 

forma paliativa que atende a pessoa que necessite mais naquele 

momento. 

 

 

 

 

 

 

5 - Profissionais 

versus  importância 

da gestão 

O enfermeiro no PSF ele é o gestor, seja numa enfermaria, ou num 

ambulatório o princípio de gestão te leva a organizar e melhorar o 

serviço e para as pessoas que necessitam desses serviços. O modelo 

de trabalhar é o modelo de gestor. 

O gestor tem que entender o que levou aquele problema, o trabalho de 

uma comunidade inteira, e descobrir o foco dos problemas. 

(...) participação da comunidade, até que ponto a população também 

quer a mudança, ou prefere permanecer no marasmo do comodismo. 

Observamos que por vezes existem palestras com diversos 

profissionais (médico, enfermeiro, psicólogos, fisioterapeutas) e 

aparece um número muito pequeno da população. 

O profissional através do conhecimento da gestão começa a traçar o 
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perfil de trabalho. Rever inclusive, o modelo de desenvolvimento das 

ações, em unidades de saúde ou numa enfermaria. 

A gestão contribui em ver as deficiências e propor mudanças para 

atingir os objetivos. 

A gestão está inserida no todo, mesmo que você não queira ser um 

generalista, o especialista também tem que saber de gestão. 

(...) racionalizar é uma coisa importantíssima, vira e mexe a gente fala 

de recurso e financeiros, são aspectos imprescindíveis de se comentar, 

que você pode ter uma paciente em UTI e não sabe até que ponto vale 

a pena investir naquele paciente. Você usa antibioticoterapia cara, 

gasta o medicamento caro e não sabe até onde investir e deixa outro 

paciente morrer por falta de recursos, então entender gestão nesse 

sentido, vai muito mais além de você economizar dinheiro para o 

hospital, mas você aplicar e reverter o dinheiro em salvar vidas. 

As matérias hoje são falhas, eu acho, com exceção de PSF que trata a 

gestão, as demais não tratam racionalização de recursos e gestão.  

(...) os professores não tem muito conhecimento de como transferir 

essa gestão e de como essa gestão acontece na saúde pública. 

 

 

 

 

 

 

 

6 - Conhecer os 

diversos setores 

Conhecer o indivíduo bio, psico e social, nesses 3 parâmetros, então 

primeiro você tenta atender o biológico, o psicológico 

secundariamente e o social se você tiver condições. 

Por vezes o social é o mais importante, mas você não dá tanta 

importância. Você esquece e trata só como um organismo. 

Contato com os diversos setores, a gestão deve estar interligadas, as 

diversas esferas (municipal, estadual e federal) e as diversas 

secretarias (obras, ambiental, etc.). 

Para chegar ao atendimento completo do indivíduo. 

(...) estabelecer os cenários diferentes, PSF e Hospitalar. Explanar e 

vivenciar mais. Saber realidade e não teoria. Para sairmos da 

faculdade preparados. 

Ficar bem claro o que é da responsabilidade da Secretaria de Saúde, 

o que é responsabilidade do Hospital, de onde vem esse dinheiro, para 

quem vai. Tentar compreender melhor quem manda em que, conhecer 
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melhor esse sistema, nesse sentido, ficaria melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

7 - Experiências 

vivenciadas revelam 

métodos de 

 aprender a gestão 

Na enfermagem existe um currículo e um leque de temáticas a serem 

desenvolvidas, mas o aprofundamento é que precário, deveria ser 

mais trabalhado, tipos: NOAS, NOB´S, entender o sistema. 

Se houvesse mais tempo para o desenvolvimento, ou a aplicação no 

decorrer de todo o curso. Para a gente sair com uma base excelente 

de gestão do sistema de saúde, pois é um foco muito importante para o 

enfermeiro tanto no PSF, quanto em enfermaria. 

(...) reitero que o perfil está envolvido, o interesse dos acadêmicos 

muda, e se modifica de acordo com o perfil de cada um. 

O próprio estágio no PSF é diferente conforme o profissional que 

transmite, cada um fala uma língua. A estratégia é aplicada e visto de 

maneiras diferentes. As equipes devem ser capacitadas para a 

sensibilização da população. 

(...) as aulas são muito teóricas e pouco dinâmicas, não consegue 

colocar os alunos na prática para ver o que realmente acontece. 

A prática é totalmente desproporcional e diferente. 

Nós devemos sair mais da sala aula, trabalhar em cima de problemas, 

nem que fique um período inteiro em cima de um problema, mas 

vamos aprender e saber lidar com a realidade e diversidades. 

A qualificação dos professores para tirar os alunos de sala de aula, 

deve ser diferencial, o cara tem que ter capacidade. 

Adaptar a teoria a prática para o bem coletivo, isso não é qualquer 

profissional que em capacidade de fazer. 

Nós tivemos saúde coletiva desde o 1º período e só estamos indo para 

a prática agora no 7º período, e ficou uma lacuna muito grande.  Não 

funciona, nem perto do que está escrito. Só saímos porque brigamos. 

Trazer o aluno para dentro dos serviços. 

No nosso caso (enfermagem), que estamos agora no hospital, quando 

você vê um paciente com determinada patologia, você tem mais 

interesse de estudar sobre aquilo, do que só na teoria ou só em 

seminário. Surge a motivação para buscar novos conhecimentos, 

melhorar condições de vida do paciente. Buscar aprimoramento para 
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uma assistência melhor. 

A questão da prática é muito importante, nem que seja para observar. 

Porque nos períodos iniciais, ainda não temos condições de intervir. 

Na medicina já está sendo inserida a prática nas PAPP desde o 1º 

período, e porque na gestão e saúde de coletiva isso ainda não 

acontece? 

A gente sabe que temos que preencher diversos papéis, o que é AIH, 

mas não sabemos fazer, não praticamos, para onde vai, quando fazer  

(...) ficamos presos a quem sabe.  

A associação teórica da gestão, o entendimento com a parte prática. 

Para você poder aplicar, fica mais fácil para você aprender aplicando 

a teoria recém passada na prática. 

(...) é bem amplo, passa desde o PSF, aonde vai se inserir e saber 

racionalizar o simples uso de um hipertensivo até em esferas maiores, 

como uma Secretaria de Saúde, onde você vai ver como e para quem 

esse dinheiro é direcionado e para que, qual o objetivo. Eu acho que 

desde o momento que você passa por esses estágios o micro e macro, 

você consegue entender gestão de uma forma muito mais coerente e 

consegue se aplicar como instrumento de transformação para essa 

realidade de gestão muito mais eficiente. 

(...) o modelo deve ser aplicado para grupos pequenos e não para a 

turma toda junta. Na medicina os grupos são de 40 alunos, e deve ser 

bem menores, para você ter o envolvimento na prática, aprender bem 

melhor, debater. Grupo pequeno é fundamental e se torna mais 

dinâmico. 

Como citado sobre os medicamentos nos postinhos, na aula de 

pneumo que trata de pneumonia comunitária, ensina o remédio a ser 

usado. Mas esse remédio tem  realmente no postinho? 

Esse paciente tem condições de comprar outro remédio, qual o 

benéfico? 

Então se agente pudesse juntar tudo isso...... 

Como sugestão, o docente da gestão trabalhar em conjunto com as 

outras disciplinas, junto UTI, centro cirúrgico, pegar um problema e 
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vivenciar, trazer para entender como funciona na gestão, ter a 

integração. 

Na enfermagem nos temos fisiologia no 2º período e saúde da mulher 

no 5º, se houvesse uma integração maior dos assuntos, ajudaria ao 

acadêmico a guardar e se interessa mais pelo assunto. 

Como anatomia e fisiologia, estudamos junto no mesmo período, foi 

melhor de associar, quando estava estudando a parte dos sistemas do 

corpo humano e aí eu ia lembrando, da fisiologia e ia associando as 

duas coisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - Troca de 

informações entre as 

disciplinas 

 

As disciplinas devem falar em administração, não em sala de aula, 

mas sair para a realidade, falar e assistir o que está acontecendo, 

refletir e propor alternativas, dinâmica. 

Nós temos que ter pessoas que nos incentivem e motivem a acreditar 

que aquilo vale a pena. 

Aplicar o sentido da gestão em mais campo, não deixar apenas um 

disciplina para isso, aplicar e abranger outros pontos da medicina. 

Independente da especialidade ou do curso, você se envolver com a 

gestão. 

Uma possibilidade de dar um sentido maior a gestão, um no sentido 

mais macro que é PSF, e em outras disciplinas que é dar uma idéia 

micro, que é dentro daquela especialidade. 

Você conhece o sistema que a especialidade está trabalhando, 

conhece os recursos, mas não sabe racionalizar até porque a cadeira 

não te deu esse ponto de vista sobre operacionalizar o que tem em 

mãos.  

Tem que passar por todas as disciplinas, integrar, parece até meio 

árduo, uma tarefa muito difícil, mas tem que se integrar em todas as 

disciplinas e ter como base a saúde coletiva. 

(...) o modelo da gestão está estacionado, não precisa está na cadeira 

de gestão para se entender a situação. O outro docente que está ali em 

determinada situação apontar as ligações com a gestão. 

Você tem a visão inicial da gestão e a partir daí associá-la aos outros 

fatores e as várias situações. È tudo muito dividido, uma disciplina 
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para isso, não se mistura com aquela, essa integração seria 

necessária para você observar várias situações em cadeiras e 

disciplinas diferentes e ver que todas podem estar ligadas a dar 

sentido à gestão. 

Os professores de algumas matérias, especialmente os especialistas, 

eles não tem na capacitação, falta alguém passar para eles o que se 

tem de gestão na especialidade deles. Por exemplo: nós tivemos aula 

de nefrologia, se eu não perguntasse a professora, como o paciente faz 

para entrar em hemodiálise, ela não teria dito. Se eu não tivesse 

perguntado: Professora se esse cara quiser viajar? Ela não teria dito, 

(...) liga para central de tal lugar, vê se tem vaga, etc.... 

Eles não falam isso... 

Eles sabem, mas não passam.... 

A interdisciplinaridade traz a realidade do sistema de saúde do Brasil, 

tendo PSF, você vai saber como funciona a unidade básica, você 

tendo a matéria mais específica, vai saber qual o medicamento que 

deve prescrever e no PSF qual o medicamento que o SUS libera. Se 

houvesse uma coisa junto da outra, você sairia da universidade mais 

próximo do que você vai encontrar. 

A interdisciplinaridade traz alguns modelos de estudo, quando você 

estuda o parto, você vai ter a histologia do útero, anatomia do útero, 

então tem certos modelos que existem em algumas escolas de 

medicina, que os alunos acabam absorvendo mais. 

Do que histologia só no 2º período. 

(...) o diálogo entre diversas matérias, para construir o conhecimento. 

Desde o momento que esse diálogo é conjunto, ás vezes um problema, 

vai se tornar muito mais eficaz o conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

Necessidade da valorização do trabalho para o gestor e para os 

profissionais de saúde (médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogos, 

etc), se o profissional é bem remunerado, reconhecido ele trabalhará 

mais e melhor junto a essa equipe. 

Atualmente a interdisciplinaridade está mais no papel, para cumprir 

exigências que o MEC tem frente à Instituição. 
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9 -Integração entre 

os profissionais 

 

Eu não consigo ver uma coerência entre as disciplinas, se existe é bem 

falha. Existem cadeiras que buscam essa essência, a cadeira de SIC 

busca essa integração curricular, não sei se na Enfermagem tem esse 

mesmo nome. Acho que elas possuem esses preceitos e objetivos, 

objetivo é até bom, mas nem sempre é alcançado de forma efetiva. 

Transforma-se em matéria chata, que você tem que estudar e a 

aplicabilidade é praticamente nula e que na verdade não está 

conseguindo fazer a integralidade de nada. 

A interdisciplinaridade é fundamental, mas não existe hoje. Eu acho 

que ficaria muito mais fácil de você entender várias coisas, se tivesse 

vários pontos de vistas. 

Se houvesse uma capacitação com os professores e cada um falasse 

um pouco de como é o caso de entrar em diálise, ou fazer a cirurgia 

tal, fale como é a burocracia. Como é que briga com o SUS , como 

faz! 

Para não deixar somente quando se chegar na residência, se deparar 

com aquilo tudo, com a realidade de SUS e dos planos de saúde. 

(...) existem profissionais que estão mais interessados em defender a 

própria classe, do que trabalhar integralmente juntos, para fazer o 

sistema de saúde crescer. Então falar que é multiprofissional porque 

passa por enfermeiro, médico, sim. Mas a gente não está dentro do 

PSF com o enfermeiro integrado ao médico, com a seguinte visão: 

“vamos tratar do paciente”, o que a gente tem é um médico e um 

enfermeiro e ambos se colocam como classes distintas e cada um 

briga por seus interesses específicos. 

(...) nas unidades, está havendo isso, cada um defendendo a sua 

classe, quem acaba perdendo com isso tudo é o paciente, cliente, que 

chega para ser atendido, e até como já falado antes o profissional de 

enfermagem não sabe até onde deve ir dentro da sua profissão, como 

também o médico hoje não sabe até onde pode ir. E acaba embolando 

muito a forma de atendimento dentro do PSF. 

A gente observa uma falta de sintonia dentro das unidades de saúde 

entre os profissionais, falta de cumprimento de horário, que resulta na 
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deficiência do atendimento à população e insatisfações entre as 

classes profissionais. 

Nós sabemos da importância do multiprofissional, mas na prática não 

existe, dentro das unidades de saúde isso é bem visível, e como já 

falado não sabemos até onde ir, e até que ponto nós estamos passando 

o espaço do outro. 

(...) em todos os espaços e todos os níveis, não só enfermeiros e 

médicos, mas também nos agentes comunitários. O que o agente 

comunitário faz a gente não reconhece a importância, do indivíduo 

que se insere na comunidade, conhece a comunidade e muitas vezes já 

vem com a resposta para o seu problema, e é o menor valorizado, 

porque esse profissional não tem nem o nível superior. 

O pré-conceito parte tanto de classe, como também da falta de 

reconhecer o trabalho do cara, parte também da própria gestão que 

se propõe a fazer. 

Na ESF fica mais latente, mais passa pelo ambulatório, pelas UTI’s... 
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 APÊNDICE D 

 

 

GRUPO FOCAL 1 – MEDICINA       

Denominado: GRUPO A 

 

Grupo formado pelos alunos do Curso de Medicina do 6º e 7º períodos 

 
1º ENCONTRO 

 

1 - O que vocês entendem por Gestão?  

 

3 - Tudo que envolve administração, de alguma coisa, de um sistema, sendo de saúde ou um 

sistema financeiro. 

 

6 - Processo de administrar qualquer entidade, seja ela pública ou privada. É processo de 

administração de uma entidade. 

 

1,2,5,8 - Gerir os recursos tendo como finalidade de otimizar esses serviços, os quais você 

ofereceu esses recursos. 

 

2 - Visão ampla de tentar coordenar e integrar vários setores, independentemente  de ser 

relacionado um ou outro assunto, mais dentro de uma política pode ajudar um ao outro. O 

foco que se quer chegar. 

 

5 - Envolve gestão de pessoas, pessoas também são submetidas à gestão. 

 

4 - Envolve administração tanto de recursos financeiros quanto de recursos humanos. 

 

7 - Não só a administração, mas coordenação de todo o processo de determinados objetivos 

e determinadas metas. 

 

Como Metas? 

7 - Exemplo: Meta de vendas, Uma empresas tem um objetivo realizar X de vendas, otimizar  

todo o processo para atingir esse objetivo pré dispostos. Cumprir ou ultrapassar. 

 

6 - O melhor gestor, do ponto de vista material, aumentar no máximo o potencial de trabalho 

desse grupo com mínimo de despesa e com qualidade. 

 

4 - Envolve também recursos que você tem, mas avaliar o externo. Tipo: Se as pessoas vão 

precisar realmente dos serviços que você está prestando. 

 

5 - Verificar se existem serviços iguais aos seus,  ter um diferencial, verificar os outros 

serviços. 

 

1 - Metas é importante para ter algum parâmetro, se você está melhorando ou piorando, 

onde colocar mais recursos, onde melhorar..... 
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8 - Verificar onde investir melhor, ter parâmetros. 

 

6 - Processo de gestão se baseia em como traçar essas metas. Ter noção das suas 

capacidades e dos seus limites. 

 

3 - O bom gestor tem que traçar meta e estratégia com a realidade de momento. O que tem e 

o que precisa melhorar. Dentro do palpável. 

 

6 - De certa forma é contextualizar 

 

4 - Gerir também é saber pedir ajuda do seu ramo ou do outro. Saber ouvir, conversar. Ver 

outros pontos de vistas para o processo administrativo. 

 

2 - E por Gestão do Sistema de Saúde? 

 

8 - É a realização do serviço da melhor forma. 

 

6 - Um dos maiores desafios. Uma das coisas mais complicadas do nosso país. Nós temos 

muita demanda para pouca oferta. O gestor deve ter a habilidade, se não conseguir equalizar 

essa conta, mas se aproximar. 

Conhecer o que você tem, e tentar com isso equalizar isso com a realidade, oferta e demanda. 

 

5 - Na gestão de saúde você tem que ter a melhor visão, verificar o que aquela população 

necessidade e colocar a disposição dessa população. 

Verificar o perfil da população o que precisa mais, que precisa menos e investir. 

 

8 - O principio da equidade, a demanda necessária para cada caso específico, quem precisa 

mais, recebe mais atenção. 

 

7 - Em outro ramo você realiza o produto que atende a todos, na saúde é diferente, tem que 

saber o que a pessoa precisa, tratar diferente os diferentes. 

 

6 - Essa seria uma das questões mais complicadas da gestão de saúde. 

Esta aí o grande diferencial dos gestores e um dos grandes desafios. O processo mais difícil 

de chegar a um bem comum. Avaliar o que atende a maioria da população. 

 

5 - Essa é diferença da gestão entre a saúde pública e a saúde privada: A saúde pública é 

mais complexa, para atender toda a população e privada a um número menor que procura 

diretamente e usa o serviço. 

 

7  - O problema tanto da saúde pública quanto da privada é o recurso financeiro. Porque 

você tem que saber o que a população precisa.  Os profissionais que trabalham com a 

população devem saber isso, do ambiente, e do que a população precisa. E não só o gestor. 

 

2 - Desenvolver os recursos da atenção primária, para que as pessoas não necessitem de 

procedimentos de alta complexidade. 
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6 - Na gestão da saúde, a dificuldade pela disparidade das regiões. Tem condições e aparato 

financeiro mais não tem mão de obra. 

Nós avaliamos por aqui, na faculdade, que as pessoas não querem ir quando se formarem 

para o interior do Brasil. Esses lugares mais longínquos possuem as suas necessidades, tem 

recursos financeiros, mas tem a dificuldade dos recursos humanos, os profissionais de saúde, 

para desenvolver os recursos primários. 

O profissional médico procura após a sua formação os grandes centros, onde terá mais 

oportunidade de dedicar e aprofundar estudo e se especializar. O médico que por questões 

sociológicas e culturais não se submetem a qualquer lugar. 

Mas a dificuldade é também de outros profissionais até de gestores, que não necessariamente 

são médicos. 

 

1 - Nós temos mais facilidade de dividir, do que de se unir. Se houvesse a união dos gestores. 

Uma vez que, as cidades em um raio menor de distância pudessem se unir e formar um pólo. 

E aí todas as pessoas tivessem acesso a esses serviços, independente de ser dessa cidade ou 

daquela cidade. 

 

2 - O problema é que existe muita política nesse aspecto que envolve essa rixa, que não 

cresce nem a saúde nem outros setores. 

 

1 - Falta os gestores saberem quem são os alvos da gestão deles, na saúde pública.... 

 

Qual o alvo? 

 

1 - As pessoas, como um todo e igualmente. 

Na saúde pública vive hoje de favorecimento. 

Tornando a saúde em algo para poucos e abrindo brecha para que se tenham determinados 

assistencialismos políticos, que não seria necessário se houvesse uma gestão igualitária, que 

reconhecesse a população como um todo e igualmente. 

 

7 - Deveria se vê também a legislação, esses aspectos, das cidades que não apresentam 

determinadas patologias, no caso da dengue, recebe um incentivo financeiro. 

A remuneração do SUS também dificulta o acesso ao paciente de outras cidades. Pois em 

determinada doença, fica internado10 dias e o valor do procedimento só cobre 3 dias.  

 

3 – Como vocês lidam com o conhecimento da Gestão na formação profissional?  

 

6 - Eu percebo que é deficiente, pois o que a gente vivencia na prática, fica mais difícil de 

lidar, pois a gente tem essa matéria no 3º período. 

A gente não tem ainda noção de estrutura, porque ainda não chegamos ao hospital. 

 

6,4 - Hoje a gente no ambulatório, vê a professora pedindo uma tomografia, que só vai ficar 

pronta daqui a um ano. E não perguntamos a professora de gestão, porque não sabíamos 

como funcionava. 

E na faculdade de medicina acho mais relevante, porque a maioria dos alunos não depende 

desse sistema. Nós usamos o sistema privado onde as coisas acontecem mais rapidamente. 

O período e a imaturidade... As perspectivas da carreira que ainda não são reais, não se tem 

idéia de que a realidade profissional médica, de que cada 10 formados 8 vão passar a 

trabalhar no sistema único de saúde. E quase impossível sair daqui com a carreira 
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profissional pronta para o serviço privado. Então a imaturidade da época, não nos dá real 

dimensão de como tudo isso funciona. E a disciplina tá ali num momento errado do curso. 

Onde nesse momento deveríamos solidificar outro tipo de conhecimento. 

 

Errado! Então o que seria o certo? 

 

4 - Mais para o final do curso, uma disciplina que ficasse mais perto do internato, no 7º,  8º 

período, já para te preparar para realidade, para darmos nossos passos para a realidade da 

profissão.  

No 2º e 3º período é para solidificar, outro tipo de conhecimento, o conhecimento científico 

básico. Disciplinas básicas, o alicerce da ciência médica. 

Essa parte administração, medicina legal, deve ser quando o profissional já está  começando 

a ser moldado. Outro patamar de conhecimento. 

 

1 - Até porque a gestão do sistema de saúde de dar um choque de realidade, que é uma visão 

extremamente racional das coisas, e talvez no início nós tenhamos uma visão mais 

idealizadora, sonhadora. E quando você se depara com a realidade e as dificuldades das 

coisas..... 

 

Racional como? 

 

1 - Ele te coloca na realidade da profissão, que ainda que você queira oferecer, pedir 

determinado serviço, como no caso da tomografia, que é necessário para se ter mais 

segurança para se dar o diagnóstico em falado prognóstico, quer estabelecer um tratamento, 

o serviço o sistema não te disponibiliza. 

 

5 - Não concordo quanto da realidade, quando fala real, na  verdade é irreal. Nós 

aprendemos todo um esquema pronto, de quando solicitar o exame.  Como no caso de 

encaminhamento, O paciente tem que ser encaminhado do posto, E quando você vê, ele vai 

ter espera, não consegue realizar o exame. É o contrário, não seria real, seria irreal, você 

está idealizando que seja como você aprende na gestão e quando você vai ver na realidade 

não é assim.... 

 

1 - O real colocado é o que acontece. A gente pede e nem sempre tem condições de oferecer. 

E aí a gestão te mostra isso. Você aprendendo sobre gestão, você observa que a sua verdade 

momentânea.... 

 

6 - Perfeito.... Eu acho que o que vocês dois colocaram o que acontece na realidade. Eu vejo 

que nós somos mal preparados, quando a gente sai daqui... 

Nós aprendemos na neurologia que o padrão outro, o ”gold standard”, o melhor padrão 

para você pedir é a ressonância magnética, é isso que se cobra na prova da faculdade, na 

prova do ENADE, na prova da residência, é isso que seu chefe vai te perguntar, e você terá 

que responder isso. E na realidade na vida real, você chega e tá em um serviço e pede uma 

ressonância magnética, o teu paciente vai fazer nunca. 

Ás vezes não faz nem uma radiografia de tórax que a estrutura do município não tem, então 

no 3º período, a gente não está preparado para perceber isto, né? 

Foi o que nós colocamos aqui, no 3º período nós não estamos preparados, para medicina 

legal, nós aprendemos a fazer o preenchimento de uma declaração de óbito, que iremos fazer 

daqui a 4 anos, que é de suma importância. Nós não estamos preparados para fazer uma 
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notificação compulsória que é de suma importância, ou até conversar com o secretário de 

saúde. 

 

4 - Se estivermos em um município e formos designados para conversar com o secretário de 

saúde, ou se a gente for designado pelo juiz para  fazer uma necropsia......Também não 

estamos preparado. 

 

4 - Então é isso, você em 2 anos de faculdade aprendeu isso e tem mais 4 para esquecer..... 

Nós não temos hoje embasamento nenhum, quando isso é importante.  

 

6 - Até porque quem está nessa linha de tiro é o médico, que pede uma ressonância e o 

paciente não consegue fazer, pelo médico desconhecer o esse sistema. 

O filho, o sobrinho viu na internet a necessidade e é o médico que tem que falar com o 

paciente e o familiar. 

 

8 - O ensino da gestão deve ser inserido no começo do curso sim, até porque você está no 

PSF, você tem que ter uma base, mas deve ter uma continuidade. Não é tirar do 3º e colocar 

no 8º, mas ser subdividido pelo curso no 3º, 5º e  8º. Ser apresentado por nível de 

complexidade do assunto. 

 

1,6,8 - Deve-se apresentar a gestão conforme os momentos, no PSF, no ambulatório, no 

hospital, etc. para não ficar também tudo no final. Se apresentar com continuidade. 

É uma possibilidade, se apresentar em nível de complexidade. 

 

7 - Como a gente faz na disciplina de epidemiologia, começa pela água, doenças vinculadas 

ao ar. 

A disciplina única de PGS no 3º período, com toda a informação central, que é a 

engrenagem, a base do funcionamento e operacionalização do sistema, que acho precoce 

demais, naquele momento. Não sou contra, mas o momento. Falta o contato. 

 

6 - A gente sai da faculdade sem preparação de nenhum tipo de gestão.  

Todo profissional de saúde vai ser gestor em algum momento, e nos vamos levar um susto... 

Vamos ter de gerir nossos consultórios, receber convites para secretária de saúde, etc. 

Nós sabemos que a maioria dos administradores hospitalares, não são administradores, são 

médicos. E será que eles possuem conhecimento de gestão? 

 

5 - Nós profissionais médico em algum momento seremos gestores, mas não ligamos par isso, 

e por isso não dão importância a matéria. E pensamos: eu não vou se diretor do hospital, não 

vou ser secretário de saúde. 

Mas você será um gestor, cada um em determinado âmbito, e deve saber. 

 

3 - Como já falado nós levaremos um susto, porque existe um abismo entre o 3º e 12 º 

período, necessário a gestão no início, mas no final também. 

A visão hoje da gente é diferente, que está no 6º e no 7º período. O que era a medicina para a 

gente no 1º período, no 4º antes e o que é agora? Como será no 12º. 

É importante a introdução no início do curso e o aperfeiçoamento no final. 

Todos esperam muito do médico, é uma figura muito visada, não sei se por tradição ou 

colocação social. 
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Existe município que só tem o médico para tudo e todos esperam a capacidade de tratar e de 

fazer administração, resolver problemas não só ligado a medicina, como as questões do 

município também. Até para decisão política, cargo político, irão pedir a opinião do médico. 

 

8 - A gestão tá ligada às ações do médico, e tem médicos sem noção. Tem professores que 

fazem pedido de um monte de exame e não tem noção da dificuldade entre ressonância e 

eletroencefalograma. 

Quantos exames sem necessidades. Talvez, eles não tiveram isso na formação deles. 

 

6 - Falta na formação do médico a capacidade de administrar isso. 

 

5,6,8 - Falta conhecimento de administração mesmo, de saber fazer as coisas. 

 

2 - Se não sabe ter a humildade de falar que não sabe e delegar as ações, as funções 

administrativas. 

O que o médico tem que saber na gestão em saúde no PSF,  quantas pessoas são 

encaminhadas  erradas para tal ambulatório, quantos exames são pedidos 

desnecessariamente.Então,  isso vai gerando um processo, que na hora que vê explodiu não 

tem volta. 

Entra o conhecimento entra o bom senso. 

Até quando eu vou pedir, por que vou pedir? O que vai trazer de relevância para mim 

(médico) e para o paciente, o custo disso? 

 

2 - Existe também o enaltecimento do médico, ela tem que saber e fazer tudo, ter a 

integralidade. A própria “Rixa” dentro e juntos de outras classes. Tem que haver diversos 

profissionais. Como no NASF, no caso do PSF, mesmo colocado na disciplina de PGS. Não 

adianta haver o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, o acupunturista, o farmacêutico, o 

enfermeiro se não existe integração entre eles.  

Poderia haver um aparato administrativo para apoio médico. 

 

6 - Essa fala do B..., me remete a uma das maiores mentiras falada dentro da faculdade de 

medicina, que é equipe multiprofissional. 

Coloca-se um discurso, e age-se de outro modo. 

Eu e os demais aqui já escutamos de vários professores, e é quem forma opinião e  é quem 

manda, tipo: “Fulano de tal, nem médico ele é!” “Isso não é importante!”. 

O importante e ter conhecimento da ciência médica. Se tal profissional fizer isso tá errado, as 

demais profissões não interessam. E isso vai se incorporando na gente, na nossa formação. E 

aí de você que não siga o que eles (professores médicos) falam... 

A gente sai da faculdade, impregnado com essa cultura, e encontra no mercado outros 

profissionais com mais capacidade e conhecimento de gestão, administração e de outros 

setores, que fizeram parte na sua formação. 

Nós não temos na nossa formação a educação para trabalhar com outras pessoas. 

Quando se fala em Gestão, é para ser secretário de saúde, ser diretor do hospital. 

Agora me veio a mente na aula que tivemos de cardiologia, com o professor G., onde o ele 

colocou, que mesmo sendo chefe ou somente trabalhando em um setor você deve decidir qual 

medicamento comprar “triclopidina” ou “clopidrogrel”,  avaliar o custo de um e de outro 

medicamento, ver benefícios, isto é gestão... Um é a metade do preço, mas tem que usar 2 

vezes ao dia. As vezes o melhor sai mais barato. 

Essa é a visão que gente tem que levar. Ter conhecimento para argumentar e relacionar-se 
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6,7 - Essa visão de planejamento, e gestão em saúde, eu acho que deve começar com uma 

categoria superior, os professores, que haja uma capacitação. Que nos tenhamos a aula, e 

ela não seja desmentida no decorre do curso. 

Aprendemos que devemos avaliar para solicitar determinado exame, e lá na frente outro 

professor diz que mesmo com alto custo é melhor fazer o pedido para nós resguardar.... 

Mesmo onerando o sistema, mas nós estaremos protegidos. Eu pedi né! 

Se não conseguiu fazer, eu pedi! 

 

3 - Nós dependemos muito dos nossos professores, a nossa experiência clínica, vem das 

nossas aulas práticas. E assistir como já foi colocado: “nem médico é!” Fica marcado. 

Mas não é só o médico que sai como arrogante, os outros cursos abaixam muito a cabeça 

para os médicos. 

Da mesma forma que nos aprendemos a ser superiores na faculdade, eles (outras 

profissionais) aprendem a ser mais subalternos a gente. 

Se a gente conversar com um estudante de enfermagem, eu tenho amigos que fazem 

enfermagem, eles sempre falam, “a gente trata, mas quem decide é o médico”. 

Da mesma forma que nos ouvimos, vocês são responsáveis, eles aprendem, eles são os 

responsáveis.  

Se você se acha melhor que alguém, muito dificilmente você irá delegar alguma coisa para 

essa pessoa. 

 

2 - Não só os alunos, mas a própria população coloca o profissional médico superior, até 

pelo preço da faculdade... Já fica esse estereótipo. 

 

5,7 - É bem estranho, que numa equipe do posto de saúde, onde o médico só aparece uma vez 

por semana, e quem cuida da população é o técnico de enfermagem, o enfermeiro, os agentes 

comunitários. Eles sabem sobre a saúde daquela população. E o médico é quem é o 

responsável pela unidade. Mesmo quando na realidade, quem é o gerente da unidade, quem 

sabe de todos os dados é o enfermeiro. 

Há uma falta do conhecimento da função de cada membro da equipe do PSF. Existe certo 

preconceito com as demais profissões e por vezes cria-se um clima de atrito. 

Nós temos uma falta de aprendizagem sobre as funções de cada profissional de saúde, o 

médico no PSF tem essa função, uma se encaixando na outra. 

 

4 – Como vocês avaliam as temáticas no processo de gestão que deveriam ter mais enfoque 

ou mais importância?  

 

7 - A cadeira de PSF deveria adotar esses assuntos, como falamos diluindo durante o curso e 

não só pontual no 3º período. 

Nós só fomos ao PSF 2 vezes até hoje (6º período). 

Nós lutamos muito com a cadeira para ir ao PSF nesse período (7º período). 

7 - É importante a gente ver, para entender como funciona na prática. 

 

6 - O que é passado para gente, é que o médico não tem limite de atuação.  

Então a gente observa que hoje o profissional médico não quer a clínica médica, ele quer ser 

o “cirugiãooncopediatra”, só as grandes especialidades. 

 

4,6 - Temos também que avaliar que a medicina leva o bônus, mas também é responsável 

pelos ônus.  
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Até que ponto os outros cursos são preparados para atuarem na saúde, para que haja o 

compartilhamento e/ou divisão de tarefas.  

O médico é o responsável por tudo juridicamente e socialmente. 

Nós vemos que tudo resulta num processo de gestão. 

 

 

Vocês até aqui focaram gestão de pessoas, divisão de trabalho, delegação de 

responsabilidades, trabalho em equipe, formação das equipes. Gostariam de falar de 

mais alguma temática? 

 

2,3,8 - Como a relação médico paciente se encaixa no processo de gestão. 

O próprio pedido de exame, como conseguir, qual o acesso. A consulta médica, o ouvir. 

A relação médica paciente começa na base, na relação na atenção básica, em saber como 

esse cara vive e os seus hábitos. 

 

Finalizando o 1º encontro com o grupo A 

 

2 - Achei o debate proveitoso para todo mundo, apesar de não saber muito do assunto, 

estamos com vontade de falar e de discutir, acrescentou para todo mundo. 

 

1 - O debate foi bem proveitoso, pelo menos pra mim, saio daqui hoje com uma visão bem 

diferente. Porque a gente é educado, ensinado na faculdade a ver as coisas muito 

fragmentadas, só que essa fragmentação das coisas é só uma questão de didática. Então a 

gente tem em apenas um período, uma disciplina chamada PGS, só que PGS é um processo 

inerente ao curso, inerente a todas as disciplinas e a todos os âmbitos de atuação do médico, 

do enfermeiro, quanto de todos os profissionais de saúde. 

PGS é inerente e está enraizada no curso médico e na nossa formação. 

 

6 - Minha impressão e bem parecida com a do D., muito proveitoso essa 1 hora e pouco que 

a gente ficou aqui. Eu tenho absoluta certeza que em 3 anos que eu estou aqui na faculdade a 

gente nunca teve a oportunidade de discutir algo tão importante para nossa vida profissional 

como foi nessa uma hora. São assuntos que ficam muito longe de se esgotarem. A Gestão em 

saúde deveria ser encarada por nós alunos; pela faculdade e pela estrutura, como clinica 

médica, cardiologia, como neurologia, como cirurgia, porque, é o que une tudo. Se não 

tivermos capacidade nesse setor não anda nada. 

 

5 - Concordo que foi bem proveitoso, que a opinião das outras pessoas, ajudam a gente a 

esclarecer muitas coisas, outros pontos de vistas. 

 

3 - Concordo com todos com as outras falas, foi muito proveitoso porque o ponto de vista de 

outras pessoas e extremamente necessário para que você complete a sua formação. 

 

4 - Amostra que foi trazida para discussão foi muito boa, a classe da medicina aqui foi muito 

bem representada nesse bate papo. A gente conseguiu dar uma dinâmica bem legal, sobre um 

assunto, que por muitas vezes, pelos nossos próprios professores dentro de sala de aula não 

colocados dessa maneira, não são colocados com essa propriedade. E muito que vestem a 

camisa para falar desse assunto, não tem condições de falar sobre. 
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7 - Todo esse debate foi muito interessante, colocamos todas as nossas frustrações que 

tivemos no decorrer do curso, o que precisamos aprofundar sobre a gestão. Cada um 

abordou certo ponto, mas chegamos ao consenso que nós necessitamos, de base mais sólida 

na gestão e visão melhor, talvez isso, deva vir dos nossos professores. 

Para que nós possamos fixar “o todo” no nosso conhecimento, que tenhamos uma visão mais 

geral, mais generalista sobre tudo o que ocorre. 

 

8 - Foi muito proveitoso e fiquei curiosa agora em saber a visão disso tudo da enfermagem. 

Deverá haver dois pontos de vistas muito interessantes. 

Acho que gostaria de participar do grupo, o misto, rsrsrsrs... 

 

6 - A gente falou da importância da gestão de todas as disciplinas que englobam, será que 

não era para a gente ter tipo um laboratório de gestão. Nem imagino como isso deve 

acontecer logisticamente. Mas sentar uma dia e avaliar quantos exames são solicitados, os 

excessos e os desnecessários. 

Tipo uma empresa Junior de administração... Hospital junior... rsrsrsrs 

Fica aqui registrada a sugestão... 

 

 

 

2º ENCONTRO  – Grupo A 

 

5 – Fale sobre alguma experiência prática com gestão do sistema de saúde vivenciada 

por você. 

 

6 - A experiência é bem resumida, nas emergências durante os estágios na pediatria, notei o 

que é o senso comum, é a dificuldade da colocação na prática daquilo que aprendemos na 

sala de aula. Nós prescrevemos um medicamento, que faz parte da lista do SUS, deveria estar 

disponível no posto de saúde, mas não tem esta disponibilidade e a pessoa não vai comprar 

esse remédio. È um pouco frustrante você atende, atende temporariamente, faz a prescrição 

(no PS), e essa pessoa necessita do uso por mais um período, e isso não acontece pelas 

dificuldades do sistema. 

 

5 - Nós fomos atender uma família, através da ESF, e  uma das pessoas da família,, precisava 

de um medicamento para câncer, essa pessoa não estava tendo o acesso, e ninguém sabia 

informar, como chegar a base (cadastrar) ou adquirir a medicação. Falta preparação dos 

membros da equipe da ESF para atender as necessidades dessa família/população. O 

medicamento era bem caro, e não tinha condições de compra, o uso em média é de 15 pílulas 

por semana e na caixa que se compra na farmácia vem com 25 pílulas. O que ficava sem 

condições de compra para a família. 

Nem a equipe sabia informar como chegar e ter acesso à medicação. 

 

3,6 - No acompanhamento de um plantão em uma emergência, nós atendemos e fazemos o 

encaminhamento conforme necessidade, exames, especialistas, etc. E os pacientes informam 

da dificuldade e demora de conseguir, inclusive exames, que por vezes é simples, tipo RX.  

Para as consultas especialistas no processo de referência e contra referência isso daí demora 

muito. 
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Aqui em Vassouras, até que é mais rápido, não sei se pela estrutura do Hospital Escola, mas 

nos municípios vizinhos, as consultas para ortopedista e neurologista pode demorar até 1 ano 

para o especialista te atender. 

Mas quando vai para rede, fora do Hospital Escola, aqui em Vassouras, também surgem as 

dificuldades e demora, todo mundo quer que seja no Hospital para acelerar o processo de 

marcação de exames e especialista, senão.... 

 

1 - Eu tenho uma experiência pessoal, e se torna muito mais frustrante. Porque você sofre na 

pele. 

A minha mãe sofre de glaucona e nós somos de uma família pobre e dependemos do sistema 

público, e tem essa necessidade de oftalmologista. E nós estamos passando por dificuldade 

muito grande marcação de consulta para o oftalmologista. Quando conseguimos a marcação, 

depois de um tempão, o médico não atendeu com boa vontade, e a minha mãe não sentiu 

segurança. Tivemos que recorrer á médico particular e gastar com médico, exames. Até 

porque o problema é progressivo e não podemos ficar esperando pelo tempo que demora a 

marcação dos exames no serviço público. Já tem o problema dos medicamentos que são 

caros, e não conseguimos pelo município. Ela usa um colírio que custa oitenta e poucos reais 

e ela precisa de 2 vidros do colírios por mês.  São todos esses problemas que oneram a nossa 

família, mas a gente não tem como não fazer. E precisamos criar estratégias, conseguir os 

recursos para suprir isso. Sabe é frustrante. Então você fica pensando: quando se tem da 

onde tirar os recursos, tudo bem, Mas tem pessoas que não tem condições, como fica isso?? 

As pessoas querem o acesso, não tem, o glaucoma é progressivo, daqui a pouco tá cego. Uma 

coisa que era perfeitamente previsível se torna irremediável por causa de um sistema falho. 

6 - Na opinião de vocês qual a melhor maneira / método para se entender a Gestão? 

 

6 - Eu acho que só vivenciando, a vivência que poderia trazer isso para gente, eu acho que 

seria muito utópico, imaginar que a forma de como existe na Constituição Brasileira, que 

expõe de como ele deveria acontecer, até porque o nosso país nas suas dimensões, eu acho 

muito complicado funcionar da forma que está no papel. No meu ver a melhor forma de se 

entender seria a vivência. E dentro dessa vivência esses profissionais que estão se formando 

aprender com as dificuldades e burocracias. Inclusive as situações judiciais. 

Mesmo com as ações judiciais, quanto tempo isso demora? 

Acho que é rápido o juiz dá prioridade para os casos de doenças. 

 

3 - Eu ainda acredito no ensino teórico, por mais utópico e sul real que pareça, eu ainda 

acho que temos que aprender como deveria ser e junto com idéia de como deveria ser, o 

professor responsável nos mostrar como é também! Para justamente evitar a frustração, 

porque esperar seis anos de curso é muito tempo e vamos levar um susto. 

Eu acredito nisso, ter aula normal, como deveria ser, e junto palestras, professor convidado, 

vir falar do que ele acha do sistema e como ele funciona para gente poder avaliar os dois 

lados. Como deveria funcionar e como funciona. 

 

5 - Eu acho também, não separadamente, 6 meses que foi o tempo da matéria que tivemos, 

mas se pudesse encaixar a gestão nas outras matérias. Os professores apresentando a gestão 

nas suas matérias, exemplo, na pediatria como se encaixa a gestão .... E assim unir os dois, 

não só prática, não só teórica. 

 

5,6 - Em nenhum momento se falou em um só, a teoria é importante, mas união de teoria e 

prática. Hoje é utópico, mas daqui a alguns anos que sabe conseguiremos colocar em prática 

o que tá no papel, com profissionais e políticos novos. 
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A política do sistema e a política educacional hoje é formar o médico para um sistema que a 

gente nem conhece.  A gente é formado para um sistema que a gente nem conhece. 

 

6 - No último encontro que nos tivemos aqui, a I. até falou que:“a gente brigou para ir ao 

PSF”, se a gente imaginar que está indo para 8º período em teoria, isso representa 70 a 75% 

do curso, e que só foi ao PSF 1 vez em PGS, 2 vezes em saúde coletiva, 3 a 4 episódios em 4 

anos, e só observamos, não tivemos relação com a vivência, só apresentação isso é um PSF, 

funciona assim.... 

 

8 - A capacitação dos professores é importante para essa teoria/prática, exemplo os 

professores da pediatria capacitados, sabendo como funciona., ensinariam como é o 

funcionamento, acesso, referência.... 

 

6 - Eu também vejo que para aprender nós deveríamos ter ambulatório de PSF.  

Exemplo: No PSF do Madruga com DRª  C. atendendo um paciente com cefaléia, 

encaminhando para exame ou especialista, quando tempo, como funciona, o porque do 

especialista....  

A gente vai esperar o neurologista atender para tratar, isso demora 3 meses, o paciente vai 

ficar 3 meses com uma enxaqueca??? Essa logística como acontece. 

Existe também uma má vontade dos médicos em ensinar o PSF, o aluno também, .... Existe 

um pré-conceito com PSF. 

 

1,6 - Isso acontece aqui na nossa universidade, na própria faculdade não é valorizado, é 

uma cadeira que todo mundo passa, ou não passa...., ou fulano dá aula e faz o que quer, não 

segue um parâmetro, não dá credibilidade.... 

A estrutura educacional é formar o cara para isso, e a gente dá prioridade para gastro, para 

pneumo, mas porque são cadeiras mais fortes cobram mais.  

Reprova? O aluno tem muito disso. O mesmo é SIC, SIC reprova alguém? 

Eu tenho uma prova de gastro e SIC amanhã, vou estudar qual? Entendeu.... 

As vezes a matéria de gastro é doenças selíacas. Quantas pessoas eu vou conhecer com 

doenças selíacas? E quando conhecer, vou encaminhar..... E na outra é a nossa realidade, 

mas falta credibilidade, é cultural. Mas não valoriza por quê? Porque a gente nunca foi.  

Falta uma organização para dar credibilidade. 

 

1 - Ficava-se discutindo filosoficamente, e não o sistema na prática... 

 

1,2,5,6 - Nos os alunos de Vassouras não vemos o poder que podemos realizar, até me 

culpo. Nos fomos visitar o Ipiranga, vimos os problemas, será que a gente não consegue uma 

reunião com o Prefeito, com o Secretário de Saúde? 

A gente identificou os focos de dengue, a falta de coberturas das caixas dágua, vamos 

providenciar? Será que o peso do nosso pedido é o mesmo peso da Dª Maria e do Sr. José 

que mora lá? Eu acho que não.... 

Mas nunca foi falado para gente, vamos nós organizar... 

O Projeto é o que fazer? Mas quando fazer? 

A gente não sabia como fazer... Onde buscar... 

Falta continuidade. Surgem muitas idéias, mas falta continuidade... 
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7 – Como vocês vêem a interdisciplinaridade?  

 

6 - Eu acho que não existe. 

 

2 - É muito difícil. 

 

1 - Na teoria seria uma disciplina trocar informação com a outra, na teoria seria isso... 

O que a gente vivencia na prática não é. Pode até ser que alguém tenha pensado nessa forma 

e queira implementar, mas não é que vivenciamos hoje. 

È exemplo da própria SICC, que seria de integrar essas disciplinas. E a gente vive desde o 1º 

período uma constante mudança. 

 

1,6 - Nesse período (6º) foi o que mais se aproximou disso, eu conto SIC a partir do 4º 

período de ter alguma atividade. Nós tivemos 3 período dessa disciplina que poderia ter 

entrado gestão.  

A SICC é diluída em 8 período exatamente para isso, mas vem acontecendo de você ter nota 

no TIA e ir a um seminário, fazer relatório e entregar ao professor. Exatamente isso.... 

 

6 - Assistindo a isso tudo, nos vemos que a interdisciplinaridade é basicamente teórica, não 

existe... Entram enes questões, egos de professores “ eu não preciso trocar idéias sobre a 

minha especialidade com ninguém”... Ninguém tem muita essa paciência. A gente fica a 

mercê disso. 

 

8 - Essa interdisciplinaridade é só médica, ou é entre enfermeiros, outros profissionais? 

Como um todo existe, não existe na faculdade, mas num PSF existe a integração das 

profissões. 

 

6 - Eu aqui na faculdade não tenho nenhum amigo de outro curso, não que eu seja fechado, 

mas a gente não se encontra..... 

A gente não tem nenhum momento de integração. A gente não tem simpósio junto, é só para 

medicina. Quanto tem um simpósio geral é um tema que não interessa a medicina, rsrsrsrs.. 

Eu sinto que não há esforço para unir, a fisioterapia com a enfermagem, com a medicina... 

Por conta disso. 

 

5 - Isso é aqui, nós temos um ciclo básico bem parecido com os outros cursos da saúde, o que 

falta realmente a integração. Falta comunicação mesmo entre os profissionais. De promover 

essa integração. 

 

3 - E é isso que atrapalha lá na frente, quando vão trabalhar todos juntos. Porque você não 

teve na faculdade, teve contato, tempo, relação médico com outros profissionais. 

 

7 - Até mesmo na feira de saúde que fazemos temos as barraquinhas separadas: hipertensão, 

diabetes, neurologia, etc.. Lá no canto isolada a barraquinha da enfermagem e de algum 

outro curso. Fica longe, não tem contato. 

A partir dessas pequenas ações começamos a perceber esse grande distanciamento que 

tivemos na nossa formação. 

Não sei se por causa das “rixas” das profissões, pré-conceitos que as pessoas inventam, são 

incapacidades e responsabilidades, superioridades construídas, que vão nos distanciados e 
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nós perdendo essas relações, esse elo de que um complementa o outro. Isso vai se perdendo 

nesse caminho todo. 

Desde o início nós somos educados a que? A sermos especialistas. Aqui ninguém tem sonho 

de ser médico da saúde da família. Nós queremos ser neurologistas, cirurgiões, cirurgião 

cardíaco, da mão, cardiologista e tratar arritmias. Nós somos educados a sermos 

especialistas e sub-especialistas. Nós não conseguimos nesse nosso sonho, nesse nosso 

percurso, de ver o que está do nosso lado, os outros nossos companheiros.  

Nós aprendemos neurologia, mas não aprendemos que o fisioterapeuta especializado em 

neurologia também, para atender o AVE. Nós perdemos esse elo, nós não temos essa 

educação. 

Ninguém passa e nós não vemos o nosso amigo enfermeiro o nosso amigo fisioterapeuta vão 

nós ajudar sempre, ninguém vê... 

Nós assim, você vai ver isso, prescrever isso, e os outros obedecem. 

 

1 - A única disciplina que nós tivemos até hoje que ainda fala dessas outras coisas é 

reumatologia, que fala de fisioterapia. 

E assim mesmo, só fala o nome. Tem que encaminhar para cinesioterapia. 

Eu também acho que falta conhecimento. Eu não sei se o professor sabe o que a fisioterapia 

vai fazer. Sabe que tem sub-especialidades iguais as nossas, mas não sabe o que ele pode 

fazer. O enfermeiro, o que ela vai fazer para ajudar o paciente. 

O que a T. falou, que no PSF você tem esses vários profissionais debaixo do mesmo teto, mas 

fazer essa interseção é bem diferente. Você ter cada um de corpo presente junto, mas as 

funções não fazem a interseção. 

 

6 - A gente sabe que isso é tão importante para gente, para a gente trocar conhecimento, 

numas coisas muito simples. 

Eu estava conversando com um aluno que vai se formar agora, um dos alunos mais “top” 

aqui da faculdade. Ele estava falando que está estudando sozinho sobre nutrição, porque não 

teve uma aula durante os 6 anos de como prescrever uma dieta. 

Você chega a um paciente e não sabe prescrever uma dieta.  

A gente nunca teve uma informação, tipo: vamos conhecer a cozinha do hospital, a 

nutricionista aqui do hospital dar uma aula para gente. Isso tudo na área da saúde. Muita 

coisa a gente fica sem ter noção, porque não temos contato com outros profissionais. 

 

1,6 - Eu sei hoje porque busquei, mas tem aluno muito bom aqui na faculdade que não sabe, 

por falta de oportunidade de passar uma sonda nasogástrica. Isso é coisa de enfermeiro, sim, 

mas se eu tiver numa emergência e não tiver o enfermeiro, quem vai passar??  

Se a gente se propõe a trabalhar em uma equipe, nos devemos ter noção das funções de cada 

um. O médico principalmente, porque a sociedade cobra, o que nos já falamos do bônus e do 

ônus. 

 

8- Qual a percepção de trabalho multiprofissional? 

 

2 - Se funcionasse igual já foi citado no NASF, de dar apoio. No PSF, você precisa do 

pediatra, o NASF tem o profissional para apoio, complemento. Ter uma visão para melhorar 

o atendimento. Mas na maioria das vezes o que acontece não é isso, o médico quer ser 

médico, ortopedista, fisioterapeuta, quer ser tudo. Não quer dar espaço e quer ser tudo. 

Quando o aluno chega aqui no primeiro período, que é o período que o aluno está mais 

aberto, deveria se criar uma estrutura, de unir um grupo dos diversos cursos da saúde, que 

fosse um teatro: O primeiro atendimento de um paciente.  
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6 - Porque todo o problema aqui é o ego. Se você acha que é difícil trabalhar com a 

enfermagem, fisioterapia, psicologia, nutrição, aqui se tem dificuldade de trabalhar até com 

médico. 

Existem casos que se deve encaminhar para o reumatologista, e encaminham para 

ortopedista, existe uma falta de entendimento em relação das atividades e especialidades 

médicas, não trabalham juntos. 

O cardiologista reclama que o clínico fica tratando hipertensão e trata errado.  

Eu acho que deveria ter aulas juntas, porque  é complexidade diferente de cada profissional, 

não que seja melhor ou pior, mas complexidades diferentes. 

Como o pessoal do 1º período que fez teatro, como exemplo citado, poderia haver a 

colocação de você pode ser o melhor da medicina, mas se você não tiver um bom acesso 

venoso, pode prejudicar o paciente. Que o trabalho de todos é importante. 

 

5 - Eu inclusive tenho um exemplo, a minha irmã na sua faculdade tinha as aulas separadas, 

mas na 6ª tinha uma matéria que era “Resolução de Problemas” e todos os cursos da área de 

humanas, que era o caso dela que fez turismo, se reunia, com os outros cursos para 

resolução de um problema colocado, onde cada curso apresentava a sua visão, vejo isso 

como multiprofissionalidade. 

Se a gente tivesse isso, um grupão: um médico, um fisioterapeuta, uma nutricionista, um 

enfermeiro, um psicólogo, um farmacêutico, etc.. E apresentasse um problema e cada um na 

sua área conhecer melhor, saber até onde poder agir e resolver o problema. 

Falta isso, a integração dos cursos de alguma maneira, não precisa ser todas as aulas, mas 

eventos assim. 

 

6 - Sim, isso faria toda a diferença, Será que nos cursos, também recebem as informações de 

até onde eles devem ir. Aí eu acho que os professores devem esclarecer, inclusive sobre as 

especializações de cada um. 

Saber inclusive sobre a prescrição de um tipo de droga sem ser neurologista, ou usar 

antiarrítmico sem ser cardiologista. 

Esses tipos de informações vão criando os limites, e criando elos os profissionais. 

 

1 - Outra fala que escutamos muito é médicos e outros profissionais de saúde. Seria muito 

bom se cada um se encaixasse como peça de um quebra cabeça. E aí você entende que uma 

peça só de um quebra cabeça, ela não faz sentido. Mas a partir do momento que essas peças 

vão se encaixando e se complementando uma na outras, montam uma figura que aí sim vão 

fazer sentido. Assim que deveria se encarar os serviços de saúde. 

Volta aí a discussão da semana passada da colocação de toda a autonomia no médico. 

 

3 - Como J. falou, nos somos preparados com as nossas responsabilidades os outros cursos 

também deveriam ser preparados. Se não chega só um curso preparado a lidar com equipe. 

Não adianta só o médico ter essa preparação, mas todos os profissionais da área de saúde. 

 

8 - Nem todas as faculdades possuem todos os cursos para poder integrar. 

 

3 - Mas a idéia é a colocação anterior, mesmo na explanação de uma aula, fazer a quebra 

dessas barreiras. 

 

7 - Eu acho que sempre haverá a separação pelas funções distintas e por determinados 

especialidades e profissionais, o que precisa é o estreitamento das relações. Um saber que 
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necessita do outro. E com isso eles se complementarem. Eu exercendo a minha função e ele 

exercendo a função dele nos possamos fazer o melhor para o paciente, possamos dar um 

aproveitamento melhor na área da saúde. Essa é a visão e não a mistura de funções. 

 

Vocês conseguem perceber a diferença de interdisciplinaridade e trabalho 

multiprofissional? 

 

1,6 - A interdisciplinaridade é quando você consegue associa o conhecimento em todas as 

áreas. 

A multiprofissionalidade é quando você pega as várias áreas e consegue fazer o benefício 

para o próximo através de vários profissionais. 

 

5 - Para haver a interdisciplinaridade precisa-se do multiprofissionalismo. Deverá ter 

interação entre eles. 

 

1 - O trabalho multiprofissional com o próprio nove diz, você tem vários profissionais, 

naquela equipe. Agora a interdisciplinaridade é quando você tem um diálogo, uma conversa 

entre esses profissionais. Não adianta você ter vários profissionais numa equipe se eles não 

param em determinado momento para poder dialogar, conversar. 

Não impor, mas simplesmente sentar e dialogar. O que acho que falta muito no nosso meio e 

em vários lugares é o diálogo. As pessoas se colocam em um patamar muito alto ou muito 

baixo. Uns acham que não são dignos de terem esse diálogo, outros que não precisam do 

diálogo....fica difícil. 

 Se cada um dentro da sua profissão  se der o mesmo grau de importância e sentar e dialogar 

eu acho que as coisas irão fluir mais facilmente. 

 

2 - Eu não sei se vem ao caso, ou se cabe na interdisciplinaridade ou multiprofissionalidade, 

enquanto houver essa discrepância salarial entre determinadas profissões, ainda mais na 

área médica, fica aí, além de não haver a multiprofissionalidade, a “rixa”. Porque um faz 

medicina e saí ganhando cinco mil reais, o outro faz fisioterapia e sai ganhando oitocentos 

reais, o da odontologia ganhando mil e poucos reais. 

Até onde cada profissão tem uma remuneração digna daquilo que ele está exercendo. E 

porque um ganha mais, e o outro menos, porque tem que participar desse conjunto. Se cada 

um tem sua importância porque não haver uma equivalência de salário. 

Não que todos tenham que ganhar igual, mais digno de cada profissão. 

2 - O que se vê hoje não salários dignos para as profissões. 

Exemplo o aluno faz odontologia em uma universidade particular paga mil reais de 

mensalidade, oitocentos de materiais. E saí para ganhar em um PSF, oitocentos reais. Menos 

que a mensalidade. Se olharmos por esse processo de formação..... fica discrepante. 

 

5,6 - Isso que ele falou é importantíssimo, essa colocação é muito complexa realmente. 

È a valorização do profissional. 

 

2 - Lá em casa, meu pai é dentista, concursado do estado e ganha mil e quatrocentos reais 

para 4 horas diárias na escola, não tem trabalho para as 4 horas e ele não fica esse tempo na 

escola. Se ele ficasse, eu não estudaria e pessoal passaria fome lá em casa. 

Então na prática não é o ideal que acontece. 
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9 - Como vocês fazem a correlação de gestão ou gestor em saúde com as atitudes dos 

profissionais de saúde?  

 

3 - O gestor é a pessoa responsável pelos recursos humanos e recursos financeiros, ele deve 

ser capaz ainda, da gerência de tais recursos e do reconhecimento dos profissionais, para 

justamente eliminar ou reduzir as “rixas”. 

Estimular cada um dentro de sua área trabalhe o melhor possível em benefício do paciente. 

 

2 - O gestor e gestor de tudo, inclusive pessoas, identificar inclusive a falta de diálogo entre 

as partes e estimular que funcione melhor. O gestor que em esse “feeling” vai gerenciar 

melhor e coordenar integrado o trabalho multiprofissional. 

 

6 - Como exemplo: No Hospital M.Z. o gestor tinha comprado 2 otoscópios e os 2 tinham 

sido roubados, ele achava que não tinha necessidade de comprar novamente, os médicos 

solicitavam, inclusive na pediatria como atender as crianças sem esse equipamento. Mas ele 

achava que os médicos roubavam e não iria comprar novamente. Daí um exemplo pequeno 

de falha do gestor, a falta de confiança e a multiprofissionalidade nas pessoas e vice-versa. 

 

 1,5 - Eu consigo agora, depois dessa discussão, ver o gestor como líder, ser líder é saber 

agregar tudo, valores e pessoas. 

Se o profissional da saúde colocar dentro da suas competências como um gestor, e se encarar 

como um líder que sabe agregar valores e pessoas, ele consegue mudar atitudes e 

percepções. Porque é alguém que vai saber escutar, saber falar, saber participar e trabalhar 

em equipe. 

 

5 - Trabalhando num ambulatório o gestor (você) precisa administrar materiais, tempo, não 

onerar o sistema, ponderar, ter fundamentos para a solicitação de exames, ou encaminhar 

para outro colega, isso é ser gestor no âmbito da sua profissão. 

 

2 - O chefe do plantão é o gestor daquele dia que comanda tudo isso, tem que ter o 

entendimento que se quebrar o pilar daqui debaixo, caí quem tá lá em cima também, as idéias 

em conjunto tem que funcionar. 

 

6 - As pessoas só começam a ter idéia de trabalho em equipe, gestão, chefia de plantão, 

pronto socorro, etc.. Não de subordinados que estão sob a sua chefia, mas de liderança, de 

trabalho em equipe é quando no seu plantão de emergência faltam os dois técnicos de 

enfermagem, que vira uma loucura. Tem que fazer contato com o chefe da enfermagem, 

tentar realocar dos outros setores e os setores também estão lotados, como dois indivíduos 

fazem uma falta absurda em 12 horas. 

 

2 - É como o engenheiro responsável por uma obra, tem que confiar na equipe, se alguém 

fizer alguma coisa errada e o prédio cair, o responsável é o engenheiro, não existe delegação 

de culpa. 

 

7 - Eu creio que o gestor é o intendente de todos os profissionais da saúde, é bastante 

complexo. A equipe deve estar em harmonia, seja o administrador do sistema, o médico de 

plantão, o enfermeiro. A união é que vai fazer a diferença. È como: para uma mão funcionar 

vai precisar da musculatura, vai precisar das articulações, vai precisar dos ossos, cada um 
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com uma função diferente, mas cada um se unindo para exercer objetivo maior, isso se 

encaixa na gestão. 

 

1 - O foco deve ser sempre o benefício do paciente. 

 

6 - Garantir um bom funcionamento do sistema para um melhor atendimento ao paciente, a 

população. 

Quando a gente entende e faz o sistema funcionar (sistema são as pessoas envolvidas) o todo 

é beneficiado, naquele microambiente que estamos envolvidos. 

 

5 - Acho que o foco é o benefício dos pacientes e o funcionamento do grupo, interação. 

 

2 - Acho também que ganha os pacientes e o governo que mantem os recursos. 

Ironicamente falando, com tantos desvios de verbas, tantas reclamações, imagine então se o 

serviço funcionasse... 

 

Finalizando o 2º encontro e último encontro com o grupo A, gostaria de ouvir a 

colocação de cada um sobre grupo focal. 

 

8 - A importância multiprofissional e que devemos começar a mudar desde a formação, 

entender, integrar e fazer uso desde então. Se tudo correr certo, acontecerá a valorização 

profissional. 

 

5 - O grupo trouxe benefícios para cada um de nós e para os próximos pacientes que iremos 

atender a partir de hoje e como a gente vai se relacionar e suprir as deficiências. 

 

2 - Os dois encontros foram muito bons e vamos sair daqui com outra visão. E o mais 

importante a gente tem que começar a mudar com a gente mesmo. 

A gente que passou por aqui e ouvimos tudo o que falamos, temos que mudar desde agora. 

Vamos passar para as outras pessoas, não o que é certo, mas o que pode funcionar e iniciar 

esse processo de mudança. 

 

1 - Para mim esses 2 encontros foram de um benefício fora do comum, eu tive uma mudança 

muito grande de visão, eu enxergo gestão como a maneira de conduzir melhor o seu trabalho. 

È você sabe o objetivo do seu trabalho, porque você esta ali, está fazendo ali, e acima de tudo 

respeitar as pessoas que estão a sua volta, que trabalham com você e aqueles que vão 

aproveitar o seu serviço. Nisso se encaixa muito bem a gestão dos serviços de saúde. 

 

7 - Essas 2 reuniões  foram um tanto elucida tórias, mas também o que cada um pensa e 

sente sobe o sistema de saúde, a maneira como trabalhamos, nossas funções e o que nos 

podemos fazer quando chegarmos lá. 

A gente fica preocupado com a pneumologia e com a neurologia, e esquecemos das coisas 

fundamentais como o respeito, a relação com os nossos companheiros de trabalho,  que serão 

médicos ou não. E com isso eu relembrei da importância que cada um faz e vai fazer, e a 

importância de ser mais amigo dos seus companheiros, tornando muito mais agradável o 

ambiente e o atendimento aos pacientes. 

 

3 - As 2 semanas surpreenderam, os exemplos práticos dos oitos componentes que vieram nas 

duas semanas,  foi muito proveitoso, superou todas a expectativas, os argumentos que horas 
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são contrários, horas semelhantes aos meus. A discussão é isso mesmo é crescer fico feliz 

mesmo, ter pessoas que estão se preocupando com esse problema de formação. Os médicos 

que estão se aposentando... Nós iremos enfrentar outra medicina, outro sistema de saúde, 

outra população muito mais esclarecida, que não abaixa a cabeça para tudo que o médico 

falar, o enfermeiro que não abaixa a cabeça para que o médico falar. E ao médico que não 

pode mais cometer alguns erros que no passado cometiam, porque a sociedade cobra muito 

mais.  

Pena que foram só dois episódios. Tomara que daqui saiam 24 multiplicadores dessa 

discussão que eu acho o mais importante. Além de sermos multiplicadores, que essa semente 

cresça dentro da gente e que nós tornemos profissionais melhores, não só do nível técnico, 

teórico da profissão, mas como gestores, como pessoas que iremos conviver no mercado de 

trabalho, nos serviços de saúde. 

 

6 - Nessas duas semanas que estivemos aqui, foi a coisa mais original que nós já fizemos e 

vamos fazer até o final da faculdade, porque a oportunidade de discutir abertamente até com 

professor mesmo, que foi nosso professor, até com a questão de você está certo você está 

errado, nos tivemos a liberdade de dar  e expressar as nossas opiniões e experiências, isso foi 

muito proveitoso. Sobre o que cada um tem como impressão da medicina, sobre a relação 

com o paciente é fundamental. Ouvindo todos os lados, eu acho que foi bem satisfatório. E se 

serve de sugestão, de como ampliar isso ao nível de uma turma inteira. Tanto para os 

períodos mais baixos, quanto nos avançados. Porque uma vez que você tira a pressão do 

certo e errado vale ponto, não vale ponto, a coisa flui muito melhor. 
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GRUPO FOCAL 2 – ENFERMAGEM 

Denominado: GRUPO B 

 

Grupo formado pelos alunos do Curso de Enfermagem do 7º e 8º períodos 

 

1º ENCONTRO  

 

 

1 - O que vocês entendem por Gestão?  

 

2 - Capacidade de gerenciar, conseguir fazer orçamentos. 

 

1 - Gerir a partir de uma norma pré-estabelecida. 

 

7 - Quando pensa em gestão, pensa em gestor, gestor ligado a alguém, organizar, planejar. 

 

3,4 - Relacionado a administração, gerir. 

 

5,6 - Gerir algo relacionado a uma instituição, determinado setor, unidade. 

 

1,4 - Gerir, organizando, planejando dentro das necessidades daquela instituição. 

 

5 - Antigamente se dava o nome de supervisão, chefia hoje se dá o nome de gerência. 

Chama-se mais de chefe ou supervisor, a gente fala gerente de unidade de um setor, está 

envolvido, organizar, planejar, observar, orientar, envolve muita coisa. 

 

2 - E por Gestão do Sistema de Saúde? 

 

2 - Seria algo mais complexo, superior, uma gestão em grande proporção, você vai gerir uma 

comunidade, como o SUS preconiza. Você tem que saber as necessidades daquela 

comunidade para fazer a gerência ali. Em grandes proporções o Brasil inteiro. 

 

6,7 - Para se fazer a gestão da saúde, você atende as normas que são estabelecidas por 

outras esferas, até chegar á esfera municipal: Federal, Estadual e Municipal, conforme as 

normas pré-estabelecidas pela saúde. 

 

2 - Eu concordo com o raciocínio delas, e vejo que existem vários gestores. 

 

1 - Um gestor no topo e vários gestores subdivididos e gestores locais. 

Aí cada gestor organiza, planeja, supervisiona, avalia as suas áreas. 

 

2 - E avalia os resultados no final, se aquele método de gerir está funcionando ou não. 

 

4 - Para avaliar a saúde, que é subdividida em saúde pública, hospitalar, primeira, segunda 

e terceira complexidades, que tem normas diferentes para cada uma dessas complexidades. 

 

3,4 - As normas seriam na saúde pública e hospitalar, são as normas estabelecidas pelo SUS, 

que são as diretrizes e princípios do SUS, do Ministério da Saúde. 
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5 - Uma proposta de hierarquia para se trabalhar de forma igual. 

Descentralização... 

 

6 - A hierarquia dá idéia de poder, mas aqui a importância do trabalho em equipe, cada um 

tem a sua função, mas todos caminham para o bem comum. 

Saber as necessidades para definir as ações de cada comunidade. 

 

1 - A hierarquia para se entender até chegar no municipal, bem organizado e planejado. 

 

2 - O SUS estabelece as diretrizes e normas a ser seguidas. Você como gestor deve observar 

e seguir essas diretrizes, e aí você consegue responder a elas, fazendo-as realizar na sua 

Instituição. Ou seja, você cumpre os princípios e desenvolve metas institucionais para seguir 

essas diretrizes para que tenha funcionamento da saúde e da instituição. 

 

4 - Porque saúde é uma instituição... 

 

1,2 - A saúde era o completo bem estar do indivíduo, como ninguém estar totalmente sem 

nenhum problema, nós vemos a saúde hoje como bem estar pessoal. A pessoa pode ter uma 

doença crônica, mas não está afetando o desempenho dele, mesmo que haja uma patologia, 

não quer dizer que ele esteja doente totalmente. Pode estar saudável, dependendo do meio 

social, como é a vida, o ambiente em que vive, o lazer, a visão holística, isso se refere a uma 

gama de fatores. 

 

2,6 - O ser humano é complexo, na visão da enfermagem, que iniciou com a religiosidade, 

depois passou a ser científica e deixou passar, o momento da relação. 

Não devemos esquecer que quem cuidada de um ser humano é outro ser humano, o que é o 

mais complexo de todas as profissões, os profissionais da saúde, que cuidam de outras 

pessoas, e esquecem que também precisam de cuidados, nas suas necessidades. 

Li em um estudo a importância do toque, como organizar isso e orientar o seu paciente a 

tocar nos pacientes, isso é complicado hoje. Até a espiritualidade do paciente é importante 

par a gente, tudo que ele sente é importante. A gerência é isso, não é só gerir recursos, mas 

se você olha o seu paciente no leito, e ele não está bem! 

Você consegue ter recursos, organizar as coisas, mas não consegue o fazer o seu paciente se 

sentir bem naquele local, a gerência é muito mais que isso, é muito complexo. 

 

6,7 - A saúde precisa de alguém para organizar, planejar, supervisionar, controlar todos os 

serviços oferecidos, e a oferta dos serviços de saúde é como qualquer outra instituição. Até 

os pacientes viraram clientes. 

 

2 - Nem tantos... Alguns já perceberam que são cientes, e cobram mais. Outros não, não 

sabem de seus direitos. 

A partir do momento que você reconhece seus direitos, você cobra mais. 

Por que agente paga, o sistema é público, mas de uma maneira ou outra você paga. Por isso 

também é uma instituição. 

 

5 - Hoje a gente tem uma saúde que quer prevenir e promover, diminuindo assim o uso dos 

leitos hospitalares. Até diminuir o custo do tratamento de quem possa necessitar. 

Prevenir doenças e promover saúde, fazendo principalmente educação em saúde. 
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1,7 - Isso na atenção básica, tendo conhecimento do meio que o paciente vive, nas condições 

que ele tenha, e tentar adaptar aquele meio as melhores condições para ele. 

Promovendo e recuperando, o indivíduo tem que entender, a importância de como ele mora 

como é a casa dele, condições de higiene, como é o lazer, etc. 

 

5 - A ESF busca isso a família, a célula. 

Então não adianta tratar só da mulher, mas tratar do marido, do filho, do pai e da mãe, um 

conjunto como um todo. 

O problema não é um só, mas o conjunto, para a redução da internação. Tirar dos hospitais 

a sobre carga de pacientes. 

 Desenvolver ações mais simples nos bairros e deixar as mais complexas para os hospitais. È 

uma forma também de economia, quando você previne e promove saúde. 

Quando você faz educação em saúde, como uso de camisinha, reduz o risco de adoecer. 

Evita a contaminação, uso de remédios, internação, economiza muito gasto. 

 

3 – Como vocês lidam com o conhecimento da Gestão na formação profissional?  

 

7 - Na formação profissional, a gente aprendeu a lidar com uma forma que não fragmenta, 

mas só que quando a gente depara com o paciente, ele apresenta uma característica, já 

fragmentada. 

Ele sabe que se ele chegar com problema de coração, o que eu tenho que passar é uma guia 

para o encaminhando ao cardiologista. 

Eu aprendi que eu não posso fragmentar que educação em saúde não é fragmentada. 

Só que ele já vem de uma base que já é fragmentada, ele sempre tem que ir, no 

pneumologista, no cardiologista e no neurologista. Que ele tem ir á vários médicos.  

E nós enfermeiros estamos voltados para atenção, prevenir e promover. 

Nessa passagem acadêmica o meu maior desafio foi essa, mostrar para o paciente que se ele 

está com infecção nos rins, creatinina alta, eu ali consigo fazer com que ele diminuía os 

índices e não chegue na hemodiálise. 

Só que ele não tem a educação de entender que eu tenho condições de fazer isso. Vem de 

características fragmentadas. Que PSF não resolve nada, que ali ele só precisa do 

encaminhamento, e não aceita isso. 

 

4 - È muito difícil desmistificar isso na cabeça do paciente. 

A gente passa a organizar mais as ações que deveria fazer, no caso de saúde pública, no 

estágio de 7º período, a gente utiliza isso mais. 

A gente numa unidade, a gente quer organizar aquela unidade, porque a gente acha que 

aquilo não funciona direito. Diante do que nós aprendemos aquilo não funciona direito. 

Na unidade e no hospital  nós só estamos de passagem, não ficamos o tempo todo, então a 

gente só vai trabalhar mesmo com a gestão mesmo quando a gente estiver formada. 

 

2 - Antes sem ter o conhecimento de gestão, a gente vai fazendo, você não se importa como e 

porque você está fazendo aquilo. 

Quando você chega no 6º período que tem as aulas de administração, você começa a se 

deparar com um mundo novo. Nossa você começa a perceber que toda vez que você pega 

aquela seringa e não usa e joga fora, está desperdiçando, um dinheiro que não vai voltar.... 

Toda vez que eu faço alguma coisa que vai gerar ônus para aquela instituição, você percebe. 

Mesmo como acadêmico que pensa tipo: “eu pago a faculdade”, mas se você desperdiçar, 

alguém estará pagando junto com você. Porque esse dinheiro vai sair de algum lugar, você 

aprende a economizar. Aprende-se a gerir de outra forma as suas atividades. Quando 
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observa que um paciente está sem lençol (na rede hospitalar) você se pergunta por que está 

sem? Vai procurar saber.... Porque o paciente tem que trazer toalha de casa? Porque todos 

usam o mesmo sabonete e sabonete é uma coisa tão barata, porque não dar um pedacinho, 

para evitar a infecção hospitalar. Tudo está interligado... 

 

7 - Se não houver uma base correta, não tiver tudo certo lá embaixo tudo lá em cima da 

pirâmide fica errado. Para mim gestão fica na base da pirâmide, não no topo. 

Se você tem um enfermeiro que não sabe organizar, não faz o pedido direito, na hora de fazer 

uma punção venosa, vai faltar material. 

Depois você consegue abrir a sua mente e entender o que é gestão de verdade, porque nós 

temos que aprender isso, porque se não vamos enfiar os pés pelas mãos. 

 

6 - Depois que você tem a aula, a matéria e administração, você percebe que tudo de você faz 

é administração. Fazer um curativo é uma forma de administração. O ato de pegar uma 

seringa, aplicar uma vacina é um ato de administrar. È uma forma de organizar o serviço, 

planejar as necessidades. 

  

1,2,7 - O ato de administrar a vacina, você sabe que precisa ter seringa, agulha, bandeja, 

etc. 

Quando o paciente chegar tem que ter esses materiais, você está planejando essa ação. 

 

2 - Você sabe que se você lesionar o paciente, ele vai vir cobrar, e quem vai pagar é a 

instituição, então você tem que se alicerçar e a melhor forma é estudar. 

Se você não estuda, se complica. 

Depois que a gente passou pelo estágio que a gente realmente viu, porque achávamos que 

administrar era só papel... era só ficar atrás da mesa. 

 

6 - A gente não estava associando a administração a toda a técnica, está relacionando 

somente em papel. 

 

1 - O estágio no PSF é muito vago, parece que não querem passar. Aqui no hospital foi que 

realmente fizemos a associação. 

 

6,7 - A gente aprendeu administração no 6º período, chega no 7º não foi o que eu aprendi no 

livro eu vi na matéria. 

 

1 - Em nenhum estágio que a gente foi, a gente fez o que o enfermeiro faz, a gente vai para 

ver e saber lá na frente. 

Como saber cobrar? Só teoria não serve. 

 

2 - Você tem que ter um professor que você acredita que ele sabe o que está te passando. 

 

1,2 - A gente pergunta para o enfermeiro da unidade é uma coisa, para o enfermeiro que está 

te supervisionando fala outra coisa. E você fica no meio do fogo cruzado. Se você for de 

perto vai responder o que teu professor tá querendo. 

A gente chega à unidade para fazer administração, ás 8hs o professor chega ás 11hs e 

pergunta: “já fez”. Mas eu não sei o que é para fazer. Mas o meu horário é esse, eu venho 

não sei da onde. E você se ver perdido, não sabia o que era para fazer, a gente fica lá 
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olhando, a enfermeira, que é a preceptora, não te dar atenção, fica lá sentada esperando o 

professor para te dar auxílio para te ensinar o que é administração. 

No 7º período é que a gente fica mais perdida do que nunca. Porque administração não bate 

com administração. 

Aprende a fechar o SIAB, quando te ensinam. 

E você quer saber administrar a unidade, quanto gasta, como é, mas você não tem... 

 

6 - Até porque no módulo anterior eu já fiz vacina, sala de espera. 

Acaba que em todos os estágios a gente acaba repetindo, é uma repetição... 

 

1,2 - O que agente adquiriu com o conhecimento de lá. 

Eu não me sinto preparada para assumir uma unidade, por exemplo. 

Principalmente para administrar uma instituição. 

 

5,7 - A teoria foi muito mais interessante que a prática. 

A prática não tinha time... 

 

5 - A teoria eu absorvi muito mais coisa... 

Para que eu que trabalho na área me deu uma boa base 

Porque gestão é uma responsabilidade muito grande, é foco central no enfermeiro. E você 

sendo o gerente o foco é você, desde uma agulha, desde o faxineiro até o cargo mais alto é 

você. 

 

7 - A teoria com a prática não bate. 

 

3,7 - Mas temos que ver que a administração do 6º período é hospitalar, não bate com o 

estágio do 7º que é na rede. 

 

1,2 - Mas tudo que eu aprendi no 6º período bateu com o estágio do 8º período no hospital, 

aí tem uma sincronia. 

 

1,2,6 - Com o hospitalar tem... 

Com a saúde pública não, tem uma lacuna aí no conhecimento de teoria e prática e saúde 

básica. 

 

1,3,4 - Se você tem que planejar, organizar, controlar, avaliar ter estratégia de 

planejamento e sem o conhecimento de gerência você não consegue. 

Administrar do 8º período a administrar é um todo, a assistência e a observação sonda 

esbarrando no chão, que gera infecção, aumenta o uso de medicamento, permanência do 

paciente e com isso o custo. 

 

5 - O gerente não pode esquecer o lado assistencial. 

No PSF ele é gerencial e não assistencial, tem que ser os dois. 

 

1 - Tem que ter o perfil dos dois. 

Eu li um artigo para o meu TCC que o enfermeiro tem que ser holístico, mas quando ele cai 

no mercado de trabalho pela sobrecarga de trabalho ele está ficando fragmentado, ou ele vai 

ser cuidador ou ele vai ser gestor. 
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5 - Até porque no meu serviço eu vou querer uma acreditação, tenho que pensar no meu 

paciente e na minha forma de trabalho na administração. Fazer um bom trabalho, uma boa 

equipe, fazer com que as pessoas que vão trabalhar junto comigo pense igual, fazer uma 

capacitação. 

 

4 – Como vocês avaliam as temáticas no processo de gestão que deveriam ter mais 

enfoque ou mais importância?  

 

1,4 - Acho que não seria mais importante, a gente sabe que se preconiza a atenção básica, 

mas a média e alta complexidade tem a mesma importância quanto.  

Mas eu acredito que ter um jeito diferente de administrar uma unidade básica de um serviço 

hospitalar. 

Lá é só seu, o estoque é na unidade você pede direto a secretaria de saúde.  

No hospital é o almoxarifado do hospital para abastecer a todas as clínicas. 

Quanto cadastramento é diferente, par cadastrar a gente, receber o numero do sis pré-natal, 

é tudo com a numeração é diferente! 

Então foi uma coisa que não foi abordado a administração da saúde pública. E eu acho tão 

importante quanto a hospitalar. 

São gestões diferentes. 

 

1,2 - Vejo a saúde pública mais humanizada. 

A hospitalar mais fria. 

 

4 - A hospitalar ela lida com departamentos e na saúde pública a gente lida com clientes. 

Eu organizo para o cliente. Não que no hospital não seja para ao cliente, mas para organizar 

eu falo com os setores, almoxarifado, com a lavandeira, com a zeladoria, aviso tá sujo vem 

limpar. 

Lá não, antes do cliente chega, tem que limpar e lavar. 

 

4 - Na saúde pública você sabe quem são seus clientes, na hospitalar não... 

Quem é? Quando vai chegar? Será que vem? 

O tempo que ela vai ficar 1, 2, 15 dias, vai embora acabou, na saúde pública o cliente tá lá 

diariamente. Você tem uma relação com o seu cliente assistencial e administrativo. 

Já no hospital já é fragmentado, a enfermeira assistencial e a administrativa. 

 

2 - È porque não avaliam o custo benefício, nos serviços, exemplo na clínica médica tem 60 

pacientes e uma enfermeira, sobrecarrega e fragmenta. No dia que tive 20 pacientes vai 

trabalhar muito bem... 

Mesmo caso dos técnicos. E isso deve gerar um déficit para o hospital. E os administradores 

devem perceber isso, que lidam com seres humanos e todos em um limite. Depois disso não 

produzem mais. 

 

1,5 - Por isso está surgindo a sistematização do processo de enfermagem, fazer a visão mais 

humanizada, holística para tratar o paciente. 

A sistematização, nada mais é que o planejamento de cada cuidado a enfermagem. 

È o planejamento da gerencia. Planejar o que você vai fazer e vai colher lá na frente. 

A sistematização é antiga, mas não implantado, para fazer a sistematização, precisa de dois 

enfermeiros diários, ninguém quer pagar. 
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Agora que estão batendo mais na tecla, para fazer a sistematização e fazer um trabalho 

melhor, mais humanizado. 

Ser melhor, ter mais qualidade com o paciente. 

 

1 - A sistematização da assistência de enfermagem ela é atrasado no RJ, que o RJ é o estado 

mais atrasado em sistematização. 

 

2,4,7,6 - Concordamos, a gente tá conhecendo SAE e vemos o quanto nos estamos 

atrasados. 

 

4 - Acho que as políticas de saúde poderiam ser mais trabalhadas. 

As políticas, eu não acho, mas como deveria ser a organização dos serviços de saúde pública. 

A gente vê as políticas, mas a gente não exercer as política, não sabe fechar um SIAB, como 

fazer pedido de abastecimento da unidade, só sabe o papel e que você tem que se embasar no 

pedido do mês anterior. 

E se o movimento aumento, como você vai fazer aquele planejamento. 

 

1,4 - O professor mais tempo com o aluno quando vai para campo.  

Até a teoria em sala de aula, Lei 8080 é maçante a forma como o professor passa. Torna-se 

cansativo. 

 

1,4,6 - Concordamos com elas a falta da administração da saúde coletiva. 

Olhando a grade, a gente vê que poderia ter. No 4º período a gente tem muito tempo ocioso.  

Poderia ter optativas. 

 

6 - Gente eu acho que não é a disciplina, na grade a gente tem saúde coletiva, administração 

do serviço de saúde pública. 

 

1,6 - O problema é a abordagem, que não está sendo feito dentro destas disciplinas. O que 

estão dando para gente? O que a gente está vendo? Qual o conteúdo? 

 O que falta rever é o cronograma, que L.  falou, a disciplina existe, ela em si é dada. Mas de 

que forma está sendo passada. O que está sendo passado é válido? 

Como está  chegando em nós, e como a gente está conseguindo transformar lá fora. 

 

1,4 - A impressão que se tem é que é jogado, não está sendo absorvido. 

 

4 - Nós aprendemos epidemiologia clínica e epidemiologia descritiva. A epidemiologia é um 

setor da gestão da saúde pública. Mas vocês sabem o que faz a epidemiologia na gestão? 

Eu só estudei dengue e tuberculose. E aí como eu notifico. A notificação é uma forma de 

registrar. È uma parte da gestão, notificar, incidência. Como faz isso? Como vai calcular? É 

um planejamento do município. È uma coisa que o município tem que enviar ao ministério da 

saúde para receber por aquilo. Vocês aprenderam? Eu não. 

 

Todos – Concordamos. Eu não aprendi. 

 

4 - É o que eu disse não é falta da disciplina... 
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2 - Quando a gente escolhe a universidade, escolhe pelo padrão. E quando chega está sendo 

familiar. 

Porque as críticas não São bem aceitas. 

Nossas críticas são construtivas.  

A gente chega e fala professor a gente vem de tal e tal lugar e estamos com muitos horários 

vagos, coloque mais aula, a gente quer mais, quer aprender mais. E lês respondem não a 

grade tá cheia, vocês já estão fazendo tudo o que é para fazer. 

 

1,4,6,7 - Eles não estão se importando se está tendo o conteúdo, se nós estamos satisfeitos 

com o conteúdo. Eles querem é mandar. 

Eles querem seguir o cronograma independente da forma que está sendo passada. 

O cronograma é seguido não para nós, mas para o MEC. 

 

5 - É maquiado, procura lá no livro. 

Mas qual livro? 

Eu queria que o professor me ensinasse passo a passo. 

O exemplo é o ofício, o professor mandou eu ver no Google. 

O Google não é professor de ninguém.  

 

2 - Os grupos aqui são diferentes, mas sentimos a mesma coisa. 

 

6 - Qual o sentimento que aflora a gente, de insegurança. 

Nós estamos no 7º período e já estamos com esse sentimento, quando nós formamos.... 

Vocês do 8º na porta de saída da universidade, continuam com a mesma insegurança que nos 

temos, e estamos trazendo dede o início da faculdade. 

 

2,5 - Trabalhar teoria e prática. Ter a teoria a pratica a seguir, e voltar para sala de aula 

para tirar as dúvidas. 

 

4 - Abordar o que é RDC’s, para que serve. Abordar teoricamente, para desenvolver na 

prática. 

 

2 - Eu não tive dúvida, quanto as RDC’s. 

O problema é administração de saúde pública. 

 

4,7 - Apesar de todas as deficiências, nos temos consciência que nos escolhemos a melhor 

faculdade da região. 

 

5 - A humanização geral, desde o paciente, o faxineiro, a equipe inteira. A sensibilização, 

voltado para o paciente. 

 

2 - Existe um projeto... A humanização é um projeto de gestão. 

 

5 - Empatia, respeito, independente de você ser a gestora ou não. 
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Finalizando o 1º encontro com o grupo B 

 

5 - Eu adoro quando eu posso colocar meus pensamentos, fazer críticas construtivas, receber 

também, faz a gente crescer. Gostei muito do encontro quanto tiverem outros, favor me 

avisar. É uma forma de colocar tudo que está aqui dentro, e quando a gente fala com o 

coração é a forma que a gente tem de mudar, crescer e aceitar a opinião dos outros. 

 

1 - Eu também gostei muito do encontro, foi a oportunidade que eu tive em 4 anos de 

participar de uma pesquisa, gostei muito de participar e expor minhas idéias. 

 

6 - Eu confesso que no início eu estava até um pouco apreensiva, ansiosa. Mas foi muito 

bacana, porque a gente pode expor nossas idéias, as críticas construtivas. Por existem 

situações que a gente se depara e querer falar, mas não pode. Esse encontro possibilitou 

poder expor nossas opiniões sem medo. 

 

4 - Acho que mais que opiniões que idéias, nós expomos nosso conhecimento, expor aquilo 

que a gente conhece é gratificante. A gente pode avaliar o quanto a gente é deficiente ou não 

é. 

 

7 - Eu achei interessante porque as vezes você até sabe, mas o outro do lado fala e estava na 

sua cabeça. Nós aqui temos diferença de 6 meses, percebemos que as dificuldades foram as 

mesmas. Encontramos pessoas iguais a gente na mesma sintonia e ao mesmo tempo aqui 

aprendemos, as criticas construtivas só vão nós ajudar, as deficiências também, para 

sabermos o quanto somos deficientes ou não.  

Acho que poderia ter um encontro a cada mês com uma matéria.  

Fazer uma mesa redonda para discutir cada período. 

 

2 - Eu achei super interessante, só em participar de uma pesquisa já é algo interessante. Eu 

particularmente gosto muito de pesquisa. Eu acho super válido, não só para relatar nossas 

idéias, mas para conhecer o que os outros acham e conhecem Saber os que acham daquilo 

tudo, eu sempre acho valioso estudar, falar o que você está sentindo, entende e conhece. Acho 

sempre super válido, qualquer coisa que reúna 3 pessoas para falar de qualquer eu já acho 

válido a troca e experiência. 

Desde que seja construtiva. 

 

3 - Acho que foi muito proveitoso, espero ter conseguido atingir o seu objetivo. Gostei muito. 

 

 

 

2º ENCONTRO – Grupo B 

 

5 – Fale sobre alguma experiência prática com gestão do sistema de saúde vivenciada 

por você. 

 

5 - Meu cunhado que era diabético eu cuidava muito dele, ele teve que amputar o dedinho, 

depois o pé, depois a perna. Foi muito desgastante, estava sugando muito a gente levando 

para hemodiálise, eu tive que ficar muito envolvida, porque nos tivemos que internar ele, o 

hospital estava e a gestão do hospital estava muito ruim, os funcionários estavam em greve 

por falta de pagamento. Eles fizeram o possível, mais estava impossível de cuidar. Ele teve 
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que fazer uma cirurgia e no dia não tinha instrumentador, só tinha o técnico e enfermeira 

fazendo 48 horas, todos cansados estressados. Com gente no lado de fora falando, 

gesticulando, pedindo aumento. E aí eu que tive para instrumentar, apesar de não poder por 

ser da família, a cirurgia  correu bem, ele amputou a coxa, ele já estava bem debilitado. Aí 

ele foi para o quarto e depois ele veio a óbito. 

O hospital estava sem condições de suporte para o paciente, de fazer os atendimentos e 

procedimentos, isso abalou muito a mim e toda a família. E todos falavam que o dono do 

hospital tinha condições de pagar o pessoal e não pagava porque não queria. 

Por fora o hospital lindo por dentro sem condições de atendimento, lá dentro a 

administração sem condições, muito ruim. Estava péssimo! 

Inclusive pedia para a noite apagar as luzes para economizar, como pode um pós- operatório 

no escuro, quando minha cunhava, correu ele já estava mal, correu chamou o técnico de 

enfermagem, não achou ou não tinha o carrinho de parada. Depois veio a enfermeira que era 

uma só para todo o hospital. O paciente complicou e veio a óbito. Isso ficou bem chato!!! Se 

podia socorrer, mas não tinha nada, material, medicamento, só tinha os pacientes lá dentro, 

para não ficar na rua. Funcionário mesmo não tinha. 

 

8 - Eu tenho um problema de fenda palatina e precisava arrumar a minha ponte dentária, fui 

á unidade de saúde que tem dentista, nem me deram atenção. Tive que procurar um dentista 

particular. Só que eu não tinha dinheiro para pagar, o dentista falou: “eu resolvi o seu 

problema, depois você vê como pode me pagar.” Eu achei muito interessante, porque ele não 

se preocupou com dinheiro, se preocupou com a pessoa que estava ali. 

 

7 - Eu trabalho em hospital e trabalho com doentes com problemas mentais, cheguei para o 

plantão, estava uma gritaria danada. Há 6anos eu trabalhava com as mulheres e tem um mês 

que estou com os homens. E ainda sinto uma diferença, tenho ainda receio. Estava uma 

gritaria e fiquei com receio de ir sozinha na enfermaria, diante a gritaria que continuava  e 

alguém pedindo socorro, eu fui. Cheguei na grade, que tem entre o corredor e a porta, e o 

paciente falou eu só preciso conversar, aí eu olhei ele estava todo amarrado, eu falei “o 

Jesus, o que eu faço?”. Falei com o paciente que eu estava recebendo o plantão se ele me 

esperasse que em 10 minutos eu voltaria para conversar. Ele respondeu que estava bem! 

Nisso fui corri para ver a história dele, do que se tratava. E fiquei pensando como eu me 

portaria diante do paciente. Bem fui abri a porta e me sentei no lado dele. E falei você tem 10 

minutos para conversar, o paciente falou: -“só 10 minutos” Eu expliquei que ali tinham 83 

pacientes, eu tinha assumido o plantão na naquela hora e precisa ver todos e ele era o 

primeiro. 

O paciente falou: 

- primeiro eu quero sair daqui. 

- segundo eu não quero ficar nessa enfermaria sozinho. 

- terceiro quero que me desamarre. 

7 - Aí eu expliquei que para trocar de enfermaria, a enfermeira tinha que autorizar, e quanto 

a desamarrar, eu achava difícil visto ele estar muito agitado. 

Fui conversando ele foi acalmando, falou de um clube eu falei de outro. Ouvi mais que falei, 

deixei-o falar quase meia hora. No momento que ele parou disse-me que estava calmo.  

Mas eu expliquei que mesmo calmo eu só iria desamarrá-lo amanhã de manhã. Aí ele me 

contou que queria se matar (o que eu já sabia), que já tentou 3 vezes e iria tentar ali dentro. 

Mas se eu prometesse conversar com ele no próximo plantão, e todos dessem 5 minutos de 

atenção para ele, não se mataria. E para no meu próximo plantão trazer uma bíblia para ele. 

Eu não comentei com míngüem, exceto com a enfermeira do meu plantão. Três dias depois, 

voltei ao plantão, mas apreensiva, se ele teria se matado ou não e levei a bílbia. 
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O paciente estava lá desamarrado e mais calmo, porém me relatou que ninguém conversou 

com ele nesses três dias. E gostaria de saber se eu teria tempo de conversar com ele. Fui e 

chamei toda a equipe para a conversa junto ao paciente. Para que pudéssemos ver o quanto é 

importante dar atenção, ouvir o paciente.  

A minha visão mudou na academia. Gestão é um todo, é mais que medicar, passar plantão, é 

um pouco além. 

E eu gosto muito do que eu faço! 

 

6 - Na opinião de vocês qual a melhor maneira / método para se entender a Gestão? 

 

2 - Eu acho que não só em gestão, mas em todas as disciplinas, você ter a teoria e depois 

fazer a prática. Porque se ficar na teoria, você perde alguma coisa. Ninguém se lembra de 

uma aula inteira. Se as coisas acontecessem uma atrás da outra é melhor. 

Ter a prática aliada á teoria. 

 

1,2 - Ter um contato direto, com o setor de saúde. 

Exemplo falar sobre Censo hospitalar e depois ir desenvolver na clínica médica, ou outra que 

seja. 

È mais fácil aprender. E as dúvidas surgem ali na prática, porque na teoria é muito difícil ter 

dúvidas, parece que é tudo simples. E na hora  da prática não é assim. 

 

6 - Chegam muitas informações na prática. Tem que haver a prática bem ligada á teoria, 

mais gradativa. Hoje teoria, na próxima semana a prática da teoria que se aprendeu hoje. 

Porque deixar a prática (estágio) tudo para o final, fica difícil assimilar tudo de uma vez. 

 

2 - A metodologia nesse caso é fazer as duas coisas (teoria/prática) simultaneamente, 

construir o conhecimento. Porque a gente acaba deixando a gestão de lado, porque a gente 

quer saber da doença. Aprender cuidar da doença. 

Quando a gestão é base, entender o porque você está fazendo. E ninguém estuda. 

 

5 - A experiência que eu contei (do meu cunhado) foi num hospital particular, e você vê ali 

que não tinha gestão, no auge do campeonato os pacientes precisando de atendimento, tinha 

muito paciente internado e para chegar ao ponto que chegou estava mal administrado. Não 

foi feito uma gestão, com competência, precisa administra e, planejamento, mas nada disso 

foi feito, até onde virou um caus. 

A gestão deve ser bem elaborada por todos... 

Isso pode ser feito em reunião de equipe, que seja uma vez por mês.  

 

1 - Eu acho que a gente tem contato com gestão no 6º período e depois o estágio é no 8º 

período.  Poderia ser contínuo no 7º e 8º.... 

Porque trabalha no 6º período, fica 6 meses sem ver para estágio no 8º período. 

 

2 - Eu já acho que deveria ser dado no início da faculdade e não só no 6º período. 

Porque a gestão aplica na vida.... 

 

7 - Eu concordo come ela começar logo no 1º período uma coisa mais básica, mais leve para 

quando chegar no 6º a gente já está com mais entendimento do que é gestão. 
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2 - E gestão se aplica em outras disciplinas, quando vai se falar no SUS, nas diretrizes do 

SUS, você tem que ter noção de gestão. 

Senão você vai entender como padronização para determinada patologia. 

 

2,4 - A gestão é tanto a nível hospitalar como em gestão pública. 

 

2 - Eu acho que deveria ser divida em duas fases, gestão para os enfermeiros. Primeira 

voltada para as unidades básicas, como preenchimento e alimentação dos sistemas. 

E depois uma gestão para hospital. E não pode ser misturado tudo porque são distintas. 

Na unidade de saúde a gestão é mais nossa, a gente faz tudo praticamente sozinha. E na 

hospitalar, você tem toda uma rede, outras clínicas, depende é diferente. 

Porque a gestão da unidade de saúde ela é feita praticamente pela enfermeira, só a 

enfermeira, faz requisição de material, fechamento do SIAB, faz controle das gestantes para o 

recebimento do incentivo, seria maior a responsabilidade, ele decide o dia da semana para 

coleta de preventivo, o que vai fazer em cada dia da semana, o grau de responsabilidade é 

maior. Ele ali é a matriz, ele esta no meio e a roda tem que girar e coordenar isso tudo. 

Na gestão hospitalar você tem técnicos de enfermagem mais treinados, que faz até pedido, os 

técnicos controlam e sabem às vezes mais que o enfermeiro. O peso é menor. 

 

1,2 - No ambiente hospitalar o enfermeiro divide, delega funções. Na unidade é praticamente 

só o enfermeiro. Um conhecimento mais específico.  

 

6 - O método de se ensinar nos dois ambientes é aliar a teoria à prática, que o professor 

esteja caminhando lado a lado, dando a mão ao aluno e mostrando isso é assim, vai 

funcionar dessa formar, ensinar a calcular, ou seja, tudo do enfermeiro. 

 

1,6 - Pedir a cada aluno para procurar na sua cidade um hospital ou unidade básica  

acompanhar e depois fazer tipo um caso clínico, executar . 

Assim sai sabendo fazer gestão.  

 

7 - Você tem em um período só. Se fosse dividido faria primeiro o levantamento, depois 

avaliação. 

 

1 - Poderia inclusive aproveitar o estágio do 7º período. Em vez de rodar nas unidades, ficar 

em uma unidade só fixa e tentar resolver o problema dessa unidade. Porque todas 

apresentam problemas e nós passamos por todas e não resolvemos o problemas de nenhuma. 

Porque não dá tempo. 

 

7 - Assim você tem quatro anos e está na unidade tal, para conhecer e tentar resolver os 

problemas. 

 

2,4 - Esse método é muito falho de um mês em cada unidade. Porque você só consegue 

agregar conhecimento quando você se envolve. 

Se não se envolve, não resolve. 

 

2,7 - Ou, eu tento não me envolver porque sei que não vou resolver. 
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1 - Exatamente esta história de um mês em cada local par ver muitas coisas. Não adianta eu 

ver, sem saber o que resolver. 

Que existe problema eu sei, mas o que quero saber é como vou resolver. 

 

4 - E quando começa a resolver não sabe se há conclusão. 

 

4,7 - Todo mundo inicia, quem conclui? 

 

1,2,4 - No estágio do adulto e do idoso, você planeja toda a ação para aquelas famílias que 

você adota. Você planeja... Você fica 4 semanas, e só vai planejar na 4ª semana, porque as 

anteriores você fica conhecendo. 

Você planejou quem vai continuar o que você planejou? 

E a família fica ali... 

 

1,6,7, - È um ciclo vicioso, eu fiz, vem outro faz o mesmo que eu fiz, e assim vai... 

O que nós estamos acrescentando para essas pessoas? 

Nada. 

È tanto, que tem famílias que não querem participar mais. 

Eles falam ”de novo!” “não quero participar mais.” 

 

7 - É o ponto em que os próprios professores deveriam verificar a matéria deles. Tem que ter 

planejamento. Todos devem pensar! 

Tem professor que fala: “planejamento e organização, não é comigo, é com a disciplina de 

gestão.” 

 

2 - Falam que não podemos fragmentar e o que fazemos na faculdade toda é fragmentar. 

 

7 – Como vocês vêem a interdisciplinaridade? 

 

4 - È uma disciplina influenciar na outra e dar continuidade do que a outra falou 

anteriormente. 

 

2 - Gerando um resultado mais amplo. 

 

1,3 - São trocas de informações 

 

6 - São disciplinas distintas, mas com algo em comum que é alcançar a qualidade. 

 

2,6,7 - O objetivo é atender o paciente, as disciplinas estão interligadas. 

Tipo a obstetrícia e a neonatal estão super ligados, mas divergem o tempo todo!!! 

Como não ver que o filho está dentro da mãe. Que a saúde do filho depende da mãe. E saúde 

do filho influencia na qualidade de vida da mãe. 

Como esses professores conseguem divergir tanto!!! Tendo o mesmo conhecimento. Isso a 

gente não entende. 

 

1,4 - Você chega ao estágio de neonatologia e vê que a mãe não está bem, o seu foco é o 

neném. O professor te fala o foco não é a mãe. 
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1,2,4,7 - Uma mãe com dor, chorosa, com quatro filhos em casa, como ela amamenta uma 

criança? Com que cabeça? 

Mas você não pode sentar e conversar com mãe, porque hoje você está vendo o neném.. 

O máximo que você fala com a mãe, é como amamentar, por que isso interessa a 

neonatologia. 

 

4 - Vou contar uma experiência, estava eu no estágio de neonatal no Hospital H.P., e a mãe 

estava sangrando muito, mas deixa que o estágio é de neonatal. Falei com a professora o 

estava acontecendo e que não era normal, o sangramento, ela então pediu para avisar a 

enfermagem da obstetrícia, que aquilo não era com a gente. De repente, a mãe desmaiou, foi 

um corre e corre para tirar a criança do colo da mãe. Porque não se olhou a mãe desde o 

início evitaria o acontecido.... Não custava nada, é o bem estar da criança e a mar. 

 

4,6,7 - No primeiro dia de aula fala de humanização, o que é ser humanizado. Chega no 

estágio acontece uma cena dessa.... 

 

2,4 - Só conhecemos aqui dois profissionais que se preocupavam com o bem estar dos 

pacientes, os outros não se preocupavam com nada 

Ela falava, vamos mudar essa enfermaria hoje, abria janela, fazia barba nos pacientes, a 

gente aprendeu a se preocupar com o ser humano, aprendemos a humanizar. 

Olha que muita gente falava: Você veio aqui na faculdade para fazer barba e dar banho... 

Agora quando você faz a barba de um paciente, você aprende a ser enfermeiro, entender o 

que você faz ali! 

Mas os outros professores... Mas se você fala com alguém, é chamado atenção. 

 

4 - São as coisas que você faz hoje que vão influenciar lá na frente. 

Porque vai influenciar no tempo que paciente está dentro do hospital, a auto-estima dela vai 

influenciar no tratamento. Porque ele vai estar com a auto estima elevada e vai se sentir. O 

tratamento vai fazer efeito mais rápido. Diminui os custos para o hospital e para os cofres 

públicos.  

 

5,6 – Exato.  È um conjunto 

 

5 - Tem hora que eu fico me perguntando, o que realmente eu tenho que fazer. Tem horas que 

faz uma confusão. Nada hora que eu tenho que agir, eles falam para não agir. 

Na hora que ela se viu diante da mãe, ela teria que ter ajudado essa mãe. È ai que eu me 

pego em alguns pontos, o que eu tenho que fazer? E fico meio perdida. 

 

7 - Graças a Deus que é a nossa visão. Nós não agiríamos assim, despercebidamente. 

Nós preocupamos porque está vindo, se continuar esse ensino assim... 

4 - A gente sabe que é assim que funciona, mas a gente sabe que não deveria ser. Esse 

pensamento conjunto foi construído ao longo de um determinado tempo. 

 

2 - Eu disse para a nossa coordenadora de curso, a gente questiona e reclama hoje por 

ensinaram a gente a ser crítico. E queriam uma aluna questionadora. 

 

Todos - Parabéns isso eles ensinaram bem! 
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2 - Na prática a interdisciplinaridade são várias temáticas trabalhando juntas em prol de um 

objetivo comum. Cada um com o seu conhecimento.  

Quem tem apenas um tipo de conhecimento, só trabalhada em uma determinada área, 

trabalha naquele ponto.  

Eu conheço um determinado ginecologista que trabalha numa penitenciária que não 

consegue entender que uma paciente tá grávida apenas pelo sintoma. Porque não é a 

realidade dele, o conhecimento está muito fragmentado!!! 

 

7 - Se não houve necessidade de especialidade, não existiria, o ginecologista, a nutricionista, 

o psicólogo, ou seja, eles juntos conseguem ver um algo mais, em favor do paciente. 

 

4 - Antigamente só existia o clínico geral que fazia tudo, aí se fragmentou tudo, com isso a 

saúde foi fragmentada também. 

As pessoas se limitam a entender uma coisa só. 

 

2 - Ele é o bam bam bam do dedão do pé direito!!!! 

 

4 - O ginecologista tem que se inserir com o ortopedista, com o neonatologista em prol e 

para um bem maior ao paciente. 

 

2 - Achamos que nem tudo é certeza real, não sei se a gente é pré- hospitalar se é pós. Ou 

seja, antes nós éramos o todo, depois dividiu para facilitar, agora está tentando juntar de 

novo. 

 

2,4,5 - Mas tá um conflito a gente não Sabe o que é melhor no final... 

 

4 - Está todo mundo tentando saber o que é o olhar holístico. 

 

1 - A Visão holística não existe, o que existe é uma visão integral, aprendi isso!!! 

Bonito. 

 

1 - A visão integral é você olhar o paciente como um todo, mas você não pode dizer que é 

holística, porque a visão holística ultrapassa o nosso entendimento. 

 

2,4 - A visão holística ela vista com o espiritual aí ultrapassa realmente, alteração de campo 

magnético. 

 

8- Qual a percepção de trabalho multiprofissional? 

 

2 - Se existem várias pessoas com um determinado conhecimento, cuidando de um mesmo 

ser, ele será atendido em todas as suas dimensões. 

 

1 - E você não vai sobrecarregar apenhas a um profissional. 

 

7 - Para a recuperação de um paciente, por exemplo, a fator psicológico é importante. Então 

se reúne o médico, o psicólogo, etc. Dependo que o paciente se alimente, aí entra o 

nutricionista. Então temos a percepção que, o trabalho multiprofissional é bom sim, tanto 

importante e necessário em muitas das vezes. 
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5 - Por isso que na unidade básica se usa tanto, referencia e contra referência para poder ter 

essa disponibilidade de multidisciplinaridade, envolvidos para se dar uma boa qualidade de 

vida ao paciente. 

Gostei muito dessa interação do PSF, porque a gente tem como cuidar desse paciente juntos 

com esses profissionais. 

Já dentro de um hospital fica mais difícil para o acesso de referencia e contra referencia. O 

paciente chega na emergência com uma dor de cabeça, passa um Buscopam e libera. 

No PSF quer saber o por que dessa dor de cabeça, como surgiu. Busca o histórico familiar 

desse paciente. 

 

1 - Quando o paciente chega ao hospital é porque alguma coisa lá atrás, na unidade básica 

de saúde, deu errado. E aqui dentro do hospital, no tempo que estive em estágio, eu vejo a 

interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade aqui, eu vejo a enfermagem passando, a 

medicina passando, a fisioterapia passando, a nutrição passando, a psicologia. Todos 

passam, acho que no hospital se iguala a atenção básica, ou melhor. 

 

5 - Aqui é na internação, No PSF não ele está em casa. 

 

1 - Nem todo PSF acontece isso. 

 

1,2,4 - Se todos agirem dessa forma consegue diminuir a patologia do paciente. A maioria 

precisa de uma simples conversa, um desabafo, aí entra a parte da psicologia. 

No hospital só se houver a internação, gravidade do problema. 

 

5 - Eu mesma no PSF já parei o meu serviço em 1 ou 2 horas para ouvir  paciente chorar e 

desabafar. E saí dali melhor e volta no outro dia rindo e brincando. 

Então é isso é muito legal a gente pode está li todos os dias com o paciente. 

No hospital é mais prática. 

 

1,2,6, - Também no PSF se tem mais tempo. 

 

2 -  No hospital é imediatista. 

E é mais controlado o paciente está ali. 

Se não passou em 24 horas você cobra, acho que no hospital você vê muito melhor o trabalho 

multiprofissional. 

Na rede básica o paciente está mais solto. Você tem que abraçá-lo, e nem todo dia você sabe 

se o agente passou a visita, por muitas vezes pede par assinar, mais não faz a visita como 

deve ser, fica mais solto esse trabalho, É difícil até falar com o odontólogo que trabalha junto 

de você. 

 

8 - Tenho observado que o nosso hospital apesar de apresentar alguns detalhes ele é uma 

referência muito importante, porque o quem tem aqui não tem nos municípios vizinhos. 

O multiprofissional aqui é muito bom, funciona a fisioterapia, a nutrição, etc... 

 

1 - Na minha cidade abriu faculdade de enfermagem agora, e a gente vê a dificuldade dos 

acadêmicos de enfermagem em visitar e estar no hospital, eles (os médico) não nós deixa 

entrar, querem continuar com o monopólio. 

 

2 - Aqui em Vassouras a gente tem uma autonomia legal, tem se respeito. 
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Na minha cidade nos temos autonomia também, mas é porque lá não tem nem médicos. 

 

8 - O acesso multiprofissional, aqui nós temos acesso para falar com os médicos, com 

fisioterapeutas, psicólogos, sabe parece até uma família. A familiaridade existe entre os 

profissionais. A minha vivência é de acadêmico e de profissional, como técnico de 

enfermagem, tenho bom acesso com os profissionais. 

 

4 - A relação com os profissionais para nós acadêmicos é boa, mais não fácil. 

 

1,2,4 - Vejo que a relação multiprofissional funciona, mas não é assim tão amigável. 

Existem muitas resistências, tem profissional que faz serviço do outro. 

 

8 - A relação, vínculo com a equipe é boa, não sei se por eu ser técnico de enfermagem aqui. 

 

6 - Eu concordo com a L. Não é tão amigável, é difícil ás vezes chegar num consenso até 

porque “eu sou o médico”, “você é o enfermagem,” a subclasse. O olhar diferenciado. 

 

1,2,4 - Os médicos impõem e a gente aceita. Até a população impõe e as crianças. Olham 

para a você e perguntam “você é técnico ou aquele enfermeiro, quase médico”. 

 

1 - Eu fui visitar uma enfermaria de pediatria e a mãe me perguntou quem eu era, expliquei 

que era  acadêmica da enfermagem iria fazer o exame físico no filho dela, etc.. E ela me 

disse, “então você não é médica, não pode dar alta, então o que veio fazer aqui!”. 

 

1,2,4,6,7 - A população tem essa discriminação essa diferença. 

 

2,6 - Mais isso depende da gente. Se você não tem conhecimento não tem como discutir, tem 

que obedecer. 

 

6 - Para defender um ponto de vista tem que ter embasamento, vai retrucar e você tem que 

saber responder, ter conhecimento. 

 

1,2 - A gente vai se subclasse enquanto a gente deixar. Enquanto não houver reconhecimento 

e a gente deixar ter apenas 1 enfermeiro no setor, para que mais? 

Não faz nada fica só sentado no setor escrevendo. 

 

1,2,6 - A gente tem uma lei há mais de 10 anos tramitando no Senado para diminuir a nossa 

carga horária. E ninguém tenta fazer, porque a enfermagem é totalmente desunida. 

Os agentes de saúde que é uma classe nova, já conseguiram colocar o salário deles para 

novecentos reais. Já conseguiram até um curso para eles. 

 

2 - A classe deve ser mais unida, ter representantes nos diversos setores, para a gente 

conseguir virar profissão de verdade. O que a gente exerce é o cuidar e míngüem vai tirar 

isso da gente. 

Agora todo mundo cuida, faz curativo, estão roubando o que é nosso e nós estamos deixando.  

O porquê de você deixar o outro fazer o curativo é porque você já está cansado do plantão e 

vai deixando. Daqui a pouco ele vai ter o primeiro artigo científico dele sobre curativo, e 

você não tem, não faz. 
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2,7 - O fisioterapeuta que era conhecido como massagista, hoje é o responsável pela 

ventilação do paciente, desmame e aspiração. Porque antes nos fazíamos sem proteção 

individual e cuidávamos de 6 pacientes ao mesmo tempo, hoje ele fica responsável por 1 

paciente de cada vez com devidos os aparatos. 

Enquanto a gente não se impor, vai ser isso aí. 

 

3 - Tem que haver respeito entre as classes, cada um tem o seu conhecimento. Tem que haver 

a união dos conhecimentos.  

Cada um com seu conhecimento para chegar ao resultado comum. 

 

9 - Como vocês fazem a correlação de gestão ou gestor em saúde com as atitudes dos 

profissionais de saúde?  

 

5 - As duas devem estar juntas, para gerir eu tenho que ter atitude, porque senão eu vou ter 

que passar a bola para o outro. Como foi falado tenho de ter conhecimentos, tenho que me 

aprofundar, pesquisar. 

 

1 - Para haver atitude deve haver o conhecimento para você se impor. 

 

2 - Atitude é diferente de gestão. 

O gestor de saúde deve ter como base o conhecimento da gestão, e ás vezes não acontece. 

Falta material e medicamentos nos serviços de saúde. Então a atitude fica limitada por não 

saber agir diante dos problemas que acontecem. 

 

4 - A forma que ocorre a gestão influencia totalmente na atitude das pessoas. 

A forma que o gestor fala com o profissional que vai executar as ações, o modo que é 

passado para o profissional, influência na maneira de ação. 

Simplesmente joga par ao profissional, que não vai aderir aquilo.  

 

4,7 - Atitude do profissional vai depender da capacidade que ele tem. 

 

5 - A gerencia e a atitude caminham juntas para poder resolver as situações. 

 

2 - Se você tem um gestor que não é enfermeiro e ele chega e pede para economizar, ele quer 

que economize tudo. Aí começa a economia nas luvas, os profissionais não se protegem. Faz 

economia até em água destilada. Nós tratamos de pessoas, e tem procedimentos que não tem 

como economizar, não justifica. 

Quando é passado à economia a fazer ou contenção de gastos, os funcionários tem que 

entender aquilo de outra forma, como fazer redução de gastos sem que o meu paciente sofra 

as conseqüências. 

 

1,4 - O gestor deve munir o seu profissional de informações e pontos concretos. 

A partir do momento que delega responsabilidade o profissional deve ser capacitado para 

executar. 

 

5 - Por isso acho que educação continuada é muito importante, para que haja a capacitação 

de toda a equipe e de todas as classes. 
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6 - Eu concordo com as meninas, o conhecimento vai gerar atitude. E como gestor eu tenho 

que capacitar o profissional para ele saber como agir diante aos problemas. 

Conhecimento aliado a ação. 

Atitude é amplo, atitude do dia a dia. 

 

2 - Você só vai agir depois que você conhece. 

Com o conhecimento você pode modificar o ambiente. 

Tenho como exemplo Os casos das Santas Casas, todos afirmam que é problemas de gestão, 

então falta conhecimento para mudar, modificar a situação.  

 

1 - Outro caso é do SUS, ele é maravilhoso no papel, mas falta um bom gestor para fazê-lo 

funcionar.  

 

7 - O bom gestor consegue modificar, transformar, motivar, interagir, isso é atitude. 

 

1,2,4,7, 8 - O olhar, o ouvir e o diálogo também! 

Aceitar sugestões, aberto ao diálogo... 

 

Finalizando o 2º encontro e último encontro com o grupo B, gostaria de ouvir a colocação 

de cada um sobre grupo focal. 

 

1 - Foi muito legal, o método de grupo focal é muito gratificante, proponho uma nova 

pesquisa. 

È interessante a participação, nós poderíamos estar inserido na iniciação científica desde 

cedo, alguns alunos estão mia foram escolhidos pelos professores. Você não. 

Foi legal você expos para turma e as pessoas se candidataram. 

Deu oportunidade de quem se interessou de participar. Muito interessante. 

 

2,7 - A gente aprende muito no debate, na troca de conhecimento e de relatos. 

È quase uma metodologia... 

 

5 - Você está de parabéns, nos podemos expor nossos pensamentos, nossa críticas, essa 

forma de gerir e conduzir, o encontro deveria ser espalhado pela faculdade. Para melhorar a 

qualidade. 

Tudo que a gente ouve das pessoas a gente tira o que bom. Espero que daqui você consiga 

tirar as coisas boas e aproveitar. E também valorizou a gente, o acadêmico, o aluno. 

 

6 - Na diversificação de alunos, foi muito gratificante, agregou e aprendemos muito. Vimos 

outras colocações, essa oportunidade de estar expondo o que a gente pensa. A gente cresce. 

Como você falou no início não existe certo ou errado, isso é ponto positivo. 

Ver o pensamento dos grupos diferentes se encontrando. 

Na semana passada eu estava muito ansiosa para sabe como seria hoje gostaria que tivesse 

outro encontro. 

 

4 - O primeiro encontro foi tão importante, que hoje ninguém se atrasou. 

 

7 - Nessa fala de que não existe o certo ou errado, é que eu estava pensando. 

A partir do momento que você não vai ser julgada, você fica mais á vontade. O julgamento é 

muito ruim.  
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Falamos avulso, mas chegamos a um objetivo comum. 

Foi muito gratificante e importante. 

Falar assim: estou participando de uma pesquisa, te dar uma importância, um incentivo, eu 

achei muito legal. 

 

8 - Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando, acho relevante o acadêmico 

estar participando com grupo diferente, até para que ele desenvolva a fala a segurança. No 

primeiro momento que vi o gravador fiquei nervoso, mas a colega me aconselhou a ficar mais 

calmo, e depois fiquei. 

Por que a gente só vai conseguir mudar através das pesquisas, de gerações novas. 

Apesar de não ter participado do 1º encontro, por estar indo par Niterói, gostaria de 

agradecer a oportunidade e que isso se repita. 

 

3 - Foi proveitoso, ninguém é dono da verdade, cada um fala o que quer e escuta o que quer.  

Eu tenho essa dificuldade de falar, sempre foi assim, mas foi muito proveitoso. 

 

2 - Eu adorei, eu acho que falar é muito bom, conhecer as meninas foi um prazer. E acho 

super importante. Já estou até pensando na minha pesquisa, com grupo focal, adorei esse 

negócio de grupo focal. Só com gestante, você ter um grupo pesquisa nesse grupo e desse 

grupo sair uma voz, é muito interessante. 

 

4 - Eu achei que essa pesquisa com grupo focal, dá para gente absorver mais, o resultado é 

maior, mais amplo. Adorei! 
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GRUPO FOCAL 3 – MEDICINA E ENFERMAGEM 

Denominado: GRUPO C 

 

Grupo formado pelos alunos do Curso de Medicina do 6º e 7º períodos e 

alunos do curso de enfermagem 7º e 8º períodos 

 
1º ENCONTRO 

 

1 - O que vocês entendem por Gestão?  

 

1 - É uma forma sistematizada que fornece uma diretriz para o sistema de saúde. 

 

5 - Pode ser aplicada não só para o sistema de saúde, mas para qualquer sistema ou 

instituição, de maneira a uniformizar o modo de direção, conduzir uma cidade, um estado ou 

um país. 

 

1 - Buscar melhor forma de organizar, ter um plano, um caminho a seguir para o sistema 

funcionar da melhor forma possível. 

 

3 - Forma de organizar e homogeneizar um sistema, para que se reduza as chances de se ter 

prejuízos, tentando fazer que tudo seja mais correto. Organizando de forma geral. 

 

6 – A organização não só da saúde, mas de todas as organizações, posto de gasolina, 

hospitais, etc. 

 

8 - Tema amplo que serve qualquer área a ser conduzida e deve ter a frente um gestor. 

De acordo com um modelo e um ambiente. Aplica-se dentro de um setor e sofre variação 

conforme as pessoas que estão conduzindo. 

 

5 - Para cada setor será moldada, conforme sua área, hospital, posto de gasolina, etc. 

 

3 - Mesmo moldada nas diferentes áreas, mas que mantenha o princípio da organização, da 

operacionalização. 

E varia de acordo com as necessidades do ambiente. 

 

Necessidades essas... 

 

5 - Cada organização apresenta seus problemas, as necessidades locais, um posto de saúde, 

uma escola. 

Então, deve-se modelar a gestão para cada instituição de acordo com a demanda do público 

que é diferente e as pessoas que ali irão trabalhar. 

Um único modelo de gestão não se adapta as necessidades de todas as instituições, deve 

modelar dentro as necessidades e do ambiente que se vai encontrar e a utilizar a gestão. 

 

2 - E por Gestão do Sistema de Saúde? 

 

3 - É de extrema importância, pois nesse âmbito ela irá organizar até o repasse dos recursos 

desde o governo federal até o governo municipal. 
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3 - Então se não tiver um sistema operacionalizado assim, você terá furos. Esses repasses de 

recursos financeiros, medicamentos, verbas, etc. 

Uma gestão deve funcionar direitinho. 

Pois o SUS é um palácio de cristal, qualquer coisa que quebre, acaba virando uma bola de 

neve. 

 

1 - Por isso não pode surgir interesse pessoal, a pessoa que vai gerir isso deve ser 

capacitada. Se houver interesse pessoal acaba-se perdendo o foco da gestão. 

 

2 - Busca da racionalização, forma de administração recursos humanos; recursos materiais e 

recursos financeiros. Concordo com ele (M) quando diz que, quem está a frente da gestão 

deve estar fundamentado na imparcialidade. 

Imparcial no sentido de tentar gerir para ao coletivo, muitas vezes em detrimento do 

interesse próprio. 

 

5 - Concordo com o F., mas hoje em dia é muito difícil encontrar isso, a gente vê no serviço 

público, os cargos com compromissos pessoais e acabam devendo favores. 

Não há continuidade nos serviços, pois a cada 4 anos mudam os governo e mudam os 

gestores. 

No Brasil a gente vê a fragilidade na saúde, por colocações de gestores sem capacidade de 

assumir os cargos que requerem complexidades de gestão. 

O modelo SUS é perfeito, mas por que não dá certo? Por culpa das pessoas que assumem 

cargo de gestores, e não conseguem conduzir de maneira correta. Existem diversas falhas no 

atendimento, na distribuição de medicamentos, de recursos. 

A rotatividade é um dos fatores que colaboram para as diversas falhas, de profissionais que 

não mantém o funcionamento correto. 

 

Esclarecer melhor sobre o que se falou de complexidade e continuidade... 

 

8 - A política está muito atuante na saúde. São colocadas pessoas nos cargos sem condições 

de conduzir. Falta capacidade de entendimento. 

 

3 - Observamos que o problema é constitucional, que prevê a mudança a cada 4 anos, com as 

mudanças de vereadores, secretários que estão envolvidos na indicação dos cargos 

importantes. 

A constituição prevê que esses líderes colocam (indicam) pessoas nos cargos, e estas não 

cumprem os pré-requisitos para tal. 

 

1 - Eu vejo que a rotatividade não é o maior problema, porque rotatividade leva a mudança. 

Acredito ser a maior parte por capacidade do gestor, ás vezes é até bom ter outro ponto de 

vista. 

 

6 - No sentido de continuidade, vejo que projetos em saúde (exemplo projeto de saúde 

mental) levam um tempo, um trabalho de formiguinha, para conhecer as pessoas. Se você 

está em um projeto e depois de 4 anos você é retirado do projeto, não haverá continuidade e 

tudo será recomeçado. 

 

2 - Eu não sei até que ponto existe a imparcialidade política em saúde, acho deveríamos ter 

novo reordenamento político em gestão, transformação de mentalidade política. 
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2 - Acho que a mudança deve passar por um processo de reflexão política, se for possível, 

porque desde o momento que a pessoa está ganhando, fica difícil ela querer mudar. Criar 

uma realidade de imparcialidade. 

Ser imparcial; abrir ao diálogo, colocar só para gestor quem tem capacidade de gerir. 

Levar o gestor para dentro da comunidade para ver a realidade e o que implica a 

paralisação de um projeto. 

O próprio gestor do SUS tem uma visão abstrata do sistema, não tem uma visão de 

comunidade. 

 

6 - Eu acho que essa mudança deve começar na promoção, na formação acadêmica, o cara 

antes de ser gestor deve passar pela capacitação e vivência. Trabalhar em uma dimensão, de 

trabalhar a imparcialidade depende de caráter, verificando interesses políticos e sociais. 

Dificuldade da imparcialidade e as dificuldades de lutar contra o sistema. 

O sistema funciona de modo errado, a maneira como funciona o serviço público de saúde. A 

prefeitura recebe os recursos e o município deve gerir. 

Esse sistema é o que eu falo, e nesse sistema que existe a corrupção, o clientelismo, os 

interesses políticos de quem indica os gestores, os favores. 

 

4 - Existem os problemas da hierarquia também. 

 

3 - O problema da indicação é muito complicado. O secretário dizer um não. Como não 

atender ao pedido do prefeito? 

 

2 - Eu concordo com vocês do problema de caráter e quando se fala da necessidade do início 

da capacitação da formação acadêmica, e vejo que no curso de medicina esse foco é muito 

fraco. 

Acredito também que se o gestor for bem remunerado ele pensará duas vezes antes de se 

corromper, então a remuneração também é um ponto importante. 

 

1,2,5,6,8 - Necessidade da valorização do trabalho para o gestor e para os profissionais de 

saúde (médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogos, etc..), se o profissional é bem 

remunerado, reconhecido ele trabalhará mais e melhor junto a essa equipe. 

 

5 - O gestor deve ter a visão de melhora de atendimento, de atender as necessidades da sua 

população, buscar meios de melhora, de organização. 

Foco principal da gestão é o resultado, e o resultado em saúde é o atendimento e o melhor 

bem estar para a população/ usuário. 

 

3,8 - O usuário hoje no sistema é o maior prejudicado, se você está na atenção básica, e 

existe a suspeita de uma patologia e o usuário precisa fazer um exame de alta complexidade 

(tomografia ou ressonância), o aceso é difícil, burocratizado. Demora muito e com isso vai 

agravando-se o estado de saúde desse usuário. 

 

7 - Eu vejo o usuário totalmente dependente da gestão e do gestor, ele depende das atitudes 

que essa pessoa vai tomar frente aos problemas que surgem, e como ele vai resolver isso. 

 

3,6 - Nós observamos o usuário brasileiro, mais carente, uma pessoa totalmente cega 

perante o sistema de saúde. Não sabe seus direitos, não sabe cobrar, não sabe insistir, não 

sabe o que deve fazer e o mais, não tem quem explique. 
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1,3,6 - Acreditamos ser até uma estratégia, quando mais cego e leigo, mais fácil de 

manipular. 

 

3 – Como vocês lidam com o conhecimento da Gestão na formação profissional?  

 

1 - Se o profissional não souber o meio e o que vai trabalhar fica difícil, 

 Até de passar para o seu paciente. Você tem que entender o que está fazendo. 

 

3 - Quais os medicamentos que os postinhos estão oferecendo; de onde vem, quem está 

pagando, de onde está vendo o dinheiro. 

 

2 - Na faculdade de hoje nós somos formados para reconhecer sinais e sintomas, fazer exame 

físico e saber fazer diagnóstico. Diferencial fazer diagnóstico correto e fazer uma 

terapêutica. 

No meu ponto de vista, eu não tenho capacidade de gestão nenhuma, eu não sei gerir, eu não 

conheço sistema. Tenho idéias das fragilidades do sistema, por leitura que eu faço a parte, 

mas eu não acho que na minha formação médica eu  tive disciplinas e conteúdos  flexíveis de 

gestão. 

Os profissionais de saúde saem formados com uma deficiência muito grande de gestão e se 

quer ter uma idéia concisa de que é gerir um sistema. 

 

6 - Na enfermagem a gente vem tendo aula, aprendendo SUS, ESF, as diretrizes do SUS, eu 

acredito para exercer essa função de gerente em serviços de saúde, mesmo assim eu vejo a 

necessidade de ter mais contato. 

A gente teve aula sobre administração hospitalar, mas na atenção básica, agente chegou 

assim, bum. Passou batido, então a formação está fraca e o período é curto. 

 

6,8 - No período de estágio, a gente tem que passar muito rápido. 

 

2 - Na medicina a gente também sente que o ensino é muito abstrato, deveria passar para a 

concretude, aspira-se uma utopia muito grande pelo SUS.  A gente a prende o SUS perfeito 

que a gente não consegue constatar na prática. 

Quais são de fatos as falhas, porque a faculdade não te leva a refletir, e a faculdade não te 

coloca no campo para ver as falhas e te inserir nos processos de mudanças das mesmas.  

 

5 - O enfermeiro no PSF ele é o gestor, seja numa enfermaria, ou num ambulatório o 

princípio de gestão te leva a organizar e melhorar o serviço e para as pessoas que necessitam 

desses serviços. O modelo de trabalhar é o modelo de gestor. 

 

7 - A faculdade entra no campo de estágio muito tarde, é preciso o conhecimento e estar 

passando pela população para haver a aprendizagem. 

 

5 - Vejo que a gestão está ligada também ao perfil do profissional, você deve tomar decisões 

e ser criativo e querer transformação aquele local. 

A pessoa tem que ser pró-ativo. O que o governo permite fazer para resolver os problemas. 

 

4 - Aprendemos basicamente que temos que dar prioridade, o que atinge maior número da 

população, pré-natal, cobertura vacinal. 
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2 - Na nossa formação nós não aprendemos a transformar a essência, a gente aprendeu a 

racionalizar deficiências, nós nunca vamos transformar a essência e a demanda, nós não 

estamos ali inserido para transformar a realidade daquele padrão. Mas trabalhar de forma 

paliativa que atende a pessoa que necessite mais naquele momento. 

Conhecer o indivíduo biopsicossocial, nesses 3 parâmetros, então primeiro você tenta 

atender o biológico, o psicológico secundariamente e o social se você tiver condições. 

Por vezes o social é o mais importante, mas você não dá tanta importância. Você esquece e 

trata só como um organismo. 

 

6,7 - O gestor tem que entender o que levou aquele problema, o trabalho de uma comunidade 

inteira, e descobrir o foco dos problemas. 

 

3 – O contato com os diversos setores, a gestão deve estar interligadas, as diversas esferas 

(municipal, estadual e federal) e as diversas secretarias (obras, ambiental, etc.). 

Para chegar ao atendimento completo do indivíduo. 

 

5 - Falta também uma participação da comunidade, até que ponto a população também quer 

a mudança, ou prefere permanecer no marasmo do comodismo. 

Observamos que por vezes existem palestras com diversos profissionais (médico, enfermeiro, 

psicólogos, fisioterapeutas) e aparece um número muito pequeno da população. 

 

1,2 - Até que ponto a população está interessada na mudança, pode ser falta de educação e 

conhecimento. Mas percebemos também, que quando um parente precisa de um determinado 

procedimento, que seja de alta complexidade, tipo hemodiálise, os familiares se informam, 

pesquisam... Que é uma forma de se inserir no sistema. 

Acredito que o brasileiro em essência passa muito pelo comodismo. 

 

5 - Existem unidades que funcionam, tipo possui a visita domiciliar, agendamento de 

consultas e marcação de exames pelos agentes comunitários. A população fica acomodada 

em querer mudanças transformações na sua comunidade. 

 

1,3 - A falta de interesse e participação nos conselhos sejam os comunitários ou de saúde, é 

outro ponto que percebemos. 

O maior gestor do sistema é a comunidade, a população é o retorno do gestor. 

 

5 - Pode até haver a promoção de algum conhecimento, mas a população não se interessa e 

não participa, ou quando participa, o número é reduzido, não atingindo o objetivo esperado e 

planejado. 

O profissional através do conhecimento da gestão começa a traçar o perfil de trabalho. 

Rever inclusive, o modelo de desenvolvimento das ações, em unidades de saúde ou numa 

enfermaria. 

A gestão contribui em ver as deficiências e propor mudanças para atingir os objetivos. 

 

4 – Como vocês avaliam as temáticas no processo de gestão que deveriam ter mais 

enfoque ou mais importância?  

 

6 - Na enfermagem existe um currículo e um leque de temáticas a serem desenvolvidas, mas o 

aprofundamento é que precário, deveria ser mais trabalhado, tipos: NOAS, NOB´S, entender 

o sistema. 
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Se houvesse mais tempo para o desenvolvimento, ou a aplicação no decorrer de todo o curso. 

Para a gente sair com uma base excelente de gestão do sistema de saúde, pois é um foco 

muito importante para o enfermeiro tanto no PSF, quanto em enfermaria. 

 

5 - Mas reitero que o perfil está envolvido, o interesse dos acadêmicos muda, e se modifica 

de acordo com o perfil de cada um. 

O próprio estágio no PSF é diferente conforme o profissional que transmite, cada um fala 

uma língua. A estratégia é aplicada e visto de maneiras diferentes. As equipes devem ser 

capacitadas para a sensibilização da população. 

 

4 - A estrutura das unidades de saúde, e o que compete a cada profissional. 

 

2 - Vejo que as aulas são muito teóricas e pouco dinâmicas, não consegue colocar os alunos 

na prática para ver o que realmente acontece. 

A prática é totalmente desproporcional e diferente. 

 

8 - Realmente estabelecer os cenários diferentes, PSF e Hospitalar. Explanar e vivenciar 

mais. Saber realidade e não teoria. Para sairmos da faculdade preparados. 

 

6 - As disciplinas devem falar em administração, não em sala de aula, mas sair para a 

realidade, falar e assistir o que está acontecendo, refletir e propor alternativas, dinâmica. 

Nós devemos sair mais da sala aula, trabalhar em cima de problemas, nem que fique um 

período inteiro em cima de um problema, mas vamos aprender e saber lidar com a realidade 

e diversidades. 

 

7 - Criar o nosso perfil, com a nossa visão e atitudes. 

 

2 - A qualificação dos professores para tirar os alunos de sala de aula, deve ser diferencial, o 

cara tem que ter capacidade. 

Adaptar a teoria a prática para o bem coletivo, isso não é qualquer profissional que em 

capacidade de fazer. 

 

5 - Nós temos que ter pessoas que nos incentivem e motivem a acreditar que aquilo vale a 

pena.  

 

1 - Nós tivemos saúde coletiva desde o 1º período e só estamos indo para a prática agora no 

7º período, e ficou uma lacuna muito grande.  Não funciona, nem perto do que está escrito. 

Só saímos porque brigamos. Trazer o aluno para dentro dos serviços. 

 

3 - A gestão está inserida no todo, mesmo que você não queira ser um generalista, o 

especialista também tem que saber de gestão. 

 

3,6 - Que não exista banalização da matéria, que os professores estejam envolvidos e 

capacitados a aula prática, nos diversos cenários. 

 

3 - A gente tem matéria que não motiva tipo: os setes passos da consulta médica; a história 

da vacinação do sarampo; sabe, sem pé nem cabeça. Você faz o seminário e a prova para 

tirar a nota 7. 
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5 - No nosso caso (enfermagem), que estamos agora no hospital, quando você vê um paciente 

com determinada patologia, você tem mais interesse de estudar sobre aquilo, do que só na 

teoria ou só em seminário. Surge a motivação para buscar novos conhecimentos, melhorar 

condições de vida do paciente. Buscar aprimoramento para uma assistência melhor. 

A questão da prática é muito importante, nem que seja para observar. Porque nos períodos 

iniciai, ainda não temos condições de intervir. 

 

1 - Na medicina já está sendo inserida a prática nas PAPP desde o 1º período, e porque na 

gestão e saúde de coletiva isso ainda não acontece? 

 

1,4 - A gente sabe que temos que preencher diversos papéis, o que é AIH, mas não sabemos 

fazer, não praticamos, para onde vai, quando fazer.... Ficamos presos a quem sabe.  

 

Finalizando o 1º encontro com o grupo C 

 

3 - Gostei muito porque a gente acaba ouvindo a colocação dos nossos colegas tão próximos 

que fazem enfermagem, chegando ao ponto de que não existem grande diferenças das 

dificuldades sobre o nosso sistema de saúde brasileiro, é sempre bom porque vamos precisar 

para o nosso futuro. E vimos que as dificuldades deles, são as nossas, principalmente nessa 

parte acadêmica, dos nossos professores, nossas cadeiras de melhor explanação do que seria 

tudo isso. 

 

1 - Achei bem proveitoso, é sempre importante ouvir e discutir com pessoas que tem visões 

diferentes. E acabamos vendo que os problemas no final são sempre os mesmos. Só muda o 

caminho. 

 

2 - Concordo, achei muito importante, no meu caso foi uma coisa bem rara, nunca participei 

de uma coisa parecida, tipo interdisciplinar. E eu achei que as idéias são convergentes, 

porque os problemas que a gente vive são iguais nos diferentes cursos. 

Nesse momento que a gente se dispõe a discutir, vamos fortalecer a colocação de novas 

idéias e atender o paciente de maneira mais eficiente. 

 

7 - Gostei muito até porque houve essa interação medicina e enfermagem, as dificuldades são 

parecidíssimas. E é muito importante a colocação de idéias. 

 

5 - Foi muito bom esse encontro, uma vez que vai interferir na formação de perfil de cada 

profissional. Os problemas são bem parecidos. Se houvesse aqui outros profissionais 

(fisioterapia, psicologia) teríamos outros problemas. È muito importante. 

Poderiam ser permanentes esses encontros para promover a integração e criação de novas 

idéias. E não haver o estacionamento dos profissionais. 

 

6 - Gostei muito, concordo que a interação foi excelente, a gente descobre que os problemas 

são iguais. Vai ser mais fácil interagir no campo de trabalho. Esclareceu muitas coisas.  

Pude ver e esclarecer dúvidas que eu tinha e outros aqui também, sobre alguns conceitos. Foi 

excelente. 

 

4 - Achei muito bom tanto pela interação, como o método usado de debate em grupo, Foi a 

primeira vez que eu pensei de verdade, qual a importância mesmo da gestão do sistema de 

saúde. Porque fica muito na teoria. Foi o momento de pensar realmente o perfil do 
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profissional, e a importância da gestão na nossa construção e não só completar mais um 

quadrado da grade. E levar para a vida mesmo. 

 

8 - Foi muito bom! Todos nós fomos muitos felizes nas nossas colocações e o debate foi muito 

reflexivo. Nós leva à refletir todas as situações que passamos na vida acadêmica e vemos ver 

aí fora. 

 

 

 

2º ENCONTRO – Grupo C 

 

 

5 – Fale sobre alguma experiência prática com gestão do sistema de saúde vivenciada 

por você. 

 

3 - Quando eu estava na minha cidade acompanhando a cirurgia cardíaca, observando as 

anotações dos gastos, colocações das etiquetas dos materiais e da extracorpórea, dos 

medicamentos que eles colavam na pasta no prontuário específico de gestão da cirurgia 

cardíaca, para mostrar quantos filtros foram utilizados, etc., para cobrança do sistema de 

saúde e dos planos de saúde. 

 

5 - No estágio do 7º período com um grupo terapêutico para doenças específicas,  isso teve 

uma demanda de trabalho muito grande, montar projeto, disponibilizar horário para a 

equipe trabalhar e horário para os usuários participarem. E aí autorização para que as 

atividades fossem executadas na unidade de saúde, o grupo não encontrou muita dificuldade 

em montar o projeto, mas sim na continuidade, porque o grupo que veio depois acredito não 

tinha a mesma visão e a gestão da unidade também mudou e o trabalho foi abandonado. Uma 

coisa que tinha tudo para dar certo, o trabalhado iniciado foi muito gratificante para os 

alunos e para os usuários, mas infelizmente não prosseguiu. 

 

6 - Na opinião de vocês qual a melhor maneira / método para se entender a Gestão? 

 

1 - A associação teórica da gestão, o entendimento com a parte prática. Para você poder  

aplicar, fica mais fácil para você aprender aplicando a teoria recém passada na prática. 

 

2 - Eu concordo com M. eu acho que o momento de transformar o abstrato no concreto, que 

a gente falou bastante na última vez. E eu acho que deve ser um aprendizado de campo 

voltado para a resolução de problemas. Acho que se deva criar modelos de problemas e o 

aluno participar diretamente propondo soluções, traçando caminhos para resolução desses 

problemas. 

 

8 - Também concordo que a prática é imprescindível. Se houve muito gestão em teoria, pouco 

se vê da prática, então acho que deveria ter essa junção de prática com teoria. 

 

Onde? Como? 

 

2 - Isso é bem amplo, passa desde o PSF, aonde vai se inserir e souber racionalizar o simples 

uso de um hipertensivo até em esferas maiores, como uma Secretaria de Saúde, onde você vai 

ver como e para quem esse dinheiro é direcionado e para que, qual o objetivo. Eu acho que 
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desde o momento que você passa por esses estágios o micro e macro, você consegue entender 

gestão de uma forma muito mais coerente e consegue se aplicar como instrumento de 

transformação para essa realidade de gestão muito mais eficiente. 

 

4 - Concordo com tudo o que está sendo falado, mas o modelo deve ser aplicado para grupos 

pequenos e não para a turma toda junta. Na medicina os grupos são de 40 alunos, e deve ser 

bem menores, para você ter o envolvimento na prática, aprender bem melhor, debater. Grupo 

pequeno é fundamental e se torna mais dinâmico. 

3 - Ficar bem claro o que é da responsabilidade da Secretaria de Saúde, o que é 

responsabilidade do Hospital, de onde vem esse dinheiro, para quem vai. Tentar 

compreender melhor quem manda em que, conhecer melhor esse sistema, nesse sentido, 

ficaria melhor. 

 

1 - Aplicar o sentido da gestão em mais campo, não deixar apenas um disciplina para isso, 

aplicar e abranger outros pontos da medicina. 

Independente da especialidade ou do curso, você se envolver com a gestão. 

 

2 - Uma possibilidade de dar um sentido maior a gestão, um no sentido mais macro que é 

PSF, e em outras disciplinas que é dar uma idéia micro, que é dentro daquela especialidade. 

Você conhece o sistema que a especialidade está trabalhando, conhece os recursos, mas não 

sabe racionalizar até porque a cadeira não te deu esse ponto de vista sobre operacionalizar o 

que tem em mãos.  

Tem que passar por todas as disciplinas, integrar, parece até meio árduo, uma tarefa muito 

difícil, mas tem que se integrar em todas as disciplinas e ter como base a saúde coletiva. 

 

7 – Como vocês vêem a interdisciplinaridade? 

 

4 - O Projeto Ipiranga (com o Prof. M.M.) é uma boa para se inserir isso, já se conheça 

desde cedo com os primeiros períodos, lá vão varias turmas de períodos diferentes, grupos 

menores, tem contato com postinho e coisas do gênero, com aplicação em campo. Vejo como 

maneira de integrar. 

 

2 - Atualmente a interdisciplinaridade está mais no papel, para cumprir exigências que o 

MEC tem frente à Instituição. 

Eu não consigo ver uma coerência entre as disciplinas, se existe é bem falha. Existem 

cadeiras que buscam essa essência, a cadeira de SIC busca essa integração curricular, não 

sei se na Enfermagem tem esse mesmo nome. Acho que possuem esses preceitos e objetivos, 

objetivo é até bom, mas nem sempre é alcançado de forma efetiva.  Transforma-se em 

matéria chata, que você tem que estudar e a aplicabilidade é praticamente nula e que na 

verdade não está conseguindo fazer a integralidade de nada. 

A interdisciplinaridade é fundamental, mas não existe hoje. Eu acho que ficaria muito mais 

fácil de você entender várias coisas, se tivesse vários pontos de vistas. 

 

5 - Acredito também que o modelo da gestão está estacionado, não precisa está na cadeira de 

gestão para se entender a situação. O outro docente que está ali em determinada situação 

apontar as ligações com a gestão. 

Você tem a visão inicial da gestão e a partir daí associá-la aos outros fatores e as várias 

situações. È tudo muito dividido, uma disciplina para isso, não se mistura com aquela, essa 
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integração seria necessária para você observar várias situações em cadeiras e disciplinas 

diferentes e ver que todas podem estar ligadas a dar sentido à gestão. 

 

3 - Os professores de algumas matérias, especialmente os especialistas, eles não tem na 

capacitação, falta alguém passar para eles o que se tem de gestão na especialidade deles. 

Por exemplo: nós tivemos aula de nefrologia, se eu não perguntasse a professora, como o 

paciente faz para entrar em hemodiálise, ela não teria dito. Se eu não tivesse perguntado: 

Professora se esse cara quiser viajar? Ela não teria dito (...) liga para central de tal lugar, vê 

se tem vaga, etc... Eles não falam isso... Eles sabem, mas não passam... 

1 - Se houvesse uma capacitação com os professores e cada um falasse um pouco de como é 

o caso de entrar em diálise, ou fazer a cirurgia tal, fale como é a burocracia. Como é que 

briga com o SUS, como faz! 

Para não deixar somente quando se chegar à residência, se deparar com aquilo tudo, com a 

realidade de SUS e dos planos de saúde. 

 

4 - Essa parte de burocracia é importante, hoje mesmo eu estava no hospital e precisava 

fazer um prontuário para a paciente, não, não é aqui é ali, ela do Rio, fica um jogo de 

empurra. A gente fica sem saber o que e como fazer, fica perdido. 

 

2 - Eu acho que racionalizar é uma coisa importantíssima, vira e mexe a gente fala de 

recurso e financeiros, são aspectos imprescindíveis de se comentar, que você pode ter uma 

paciente em UTI e não sabe até que ponto vale a pena investir naquele paciente. Você usa 

antibioticoterapia cara, gasta o medicamento caro e não sabe até onde investir e deixa outro 

paciente morrer por falta de recursos, então entender gestão nesse sentido, vai muito mais 

além de você economizar dinheiro para o hospital, mas você aplicar e reverter o dinheiro em 

salvar vidas. 

As matérias hoje são falhas, eu acho, com exceção de PSF que trata a gestão, as demais não 

tratam racionalização de recursos e gestão.  

E concordo com M. quando ela fala que os professores não tem muito conhecimento de como 

transferir essa gestão e de como essa gestão acontece na saúde pública. 

 

2 - A interdisciplinaridade é fundamental, principalmente hoje que se tem na essência de 

formar o generalista.  

Então você forma uma cara que sabe muito de nada. Que sabe pouco e de uma especialidade. 

Vai fazer atendimento paliativo e encaminhar para o especialista. 

Permear um curso desde o início até o final em interdisciplinaridade é a essência do 

aprendizado.  Eu acho que hoje a deficiência que o médico se forma, o enfermeiro se forma, o 

fisioterapeuta se forma é que durante a faculdade ele tenta aprender o básico de tudo e 

alguma área que ele tem mais interesse, ele tenta se aprofundar. 

Saí com uma parte limitada do conjunto, vai tentar fazer detrimento em relação à 

especialidade e nem mesmo domínio vai ter. Então como ele não tem esse dialogo essa 

interdisciplinaridade bem sólida dentro do curso, ele é um cara que vais sair totalmente 

despreparado para uma visão genérica, uma visão geral que ele deveria ter a princípio. 

 

5 - Eu concordo em parte quanto a gestão, quando falam que os docentes já estão tão 

inserido no dia a dia deles, que não falam como encaminhar, etc.., Ela sabia o que tinha que 

fazer, que nem comentou, faz parte da rotina, não dão importância, acabam esquecendo de 

falar, como a gente vai querendo aprender, vai ressaltando e querendo saber. Para o docente 

ele vê como situação de gestão, mas por fazer parte dele estar vivenciando todos os dias, ele 
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não se toca em falar para o aluno, não que não tenha importância, mas acha que não deve 

estar focando naquele assunto. Por que talvez o assunto não faça parte da disciplina que ele 

está lecionando, talvez não haja interesse. Para o docente eu acho isso, que seja pela falta de 

priorizar. 

 

1 - Mas aí tudo bem, eu concordo em parte com que você falou, o docente tem que ser 

capacitado para explicar isso, bem ou mal, é uma parte importante da medicina. Ele pode 

dar com isso todo dia, mas... Igual ao cardiologista que mexe com infarto todo dia, pode 

parecer tão pequena, mas é uma parte tão importante, que deveria ser capacitado para isso. 

A gente fica meio perdido quando discuti sobre isso. Até porque não foi passado tanto 

assim... 

 

3 - A interdisciplinaridade traz a realidade do sistema de saúde do Brasil, tendo PSF, você 

vai saber como funciona a unidade básica, você tendo a matéria mais específica, vai saber 

qual o medicamento que deve prescrever e no PSF qual o medicamento que o SUS libera. Se 

houvesse uma coisa junto da outra, você sairia da universidade mais próximo do que você vai 

encontrar. 

 

8 - Concordo com os meninos da Medicina e O. falou, porque é uma coisa bem complexa, o 

que se vivencia na academia e o que se vê lá fora. Então hoje se falar de um modelo ideal é 

complicado com o que se vivencia lá fora. 

Acho complexo em falar de um modelo real do que deveria ser.  

A interdisciplinaridade é a integração das diversas matérias, juntas.... 

 

4 - Como citado sobre os medicamentos nos postinhos, na aula de pneumo que trata de 

pneumonia comunitária, ensina o remédio a ser usado. Mas esse remédio tem  realmente no 

postinho? 

Esse paciente tem condições de comprar outro remédio, qual o benéfico? 

Então se agente pudesse juntar tudo isso...... 

 

5 - Como sugestão, o docente da gestão trabalhar em conjunto com as outras disciplinas, 

junto UTI, centro cirúrgico, pegar um problema e vivenciar, trazer para entender como 

funciona na gestão, ter a integração. 

 

3 - A interdisciplinaridade traz alguns modelos de estudo, quando você estuda o parto, você 

vai ter a histologia do útero, anatomia do útero, então tem certos modelos que existem em 

algumas escolas de medicina, que os alunos acabam absorvendo mais. 

Do que histologia só no 2º período. 

 

2,3 - Absorve mais porque tem o problema e existe o diálogo entre diversas matérias, para 

construir o conhecimento. Desde o momento que esse diálogo é conjunto, as vezes um 

problema, vai se tornar muito mais eficaz o conhecimento. 

 

2 - O paciente chega com insuficiência renal eu sei reconhecer sinais e sintomas, mas  como 

vou transitar esse paciente dentro do SUS, eu não vou fazer ele chegar na hemodiálise. Eu sei 

toda a clínica dele, mas eu não tenho conhecimento interdisciplinar associado a essa clínica 

para eu transformar a realidade desse paciente. Porque eu não tive o diálogo com as 

diversas disciplinas para fundir o conhecimento. Ou seja, tive um conhecimento puro, a 

partir de uma visão e conhecimento daquela disciplina. 
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5 - Na enfermagem nos temos fisiologia no 2º período e saúde da mulher no 5º, se houvesse 

uma integração maior dos assuntos, ajudaria ao acadêmico a guardar e se interessa mais 

pelo assunto. 

Como a anatomia e a fisiologia nós estudamos juntos no mesmo período. Foi melhor de 

associar, quando estava estudando a parte dos sistemas do corpo humano e aí eu ia 

lembrando, da fisiologia e ia associando as duas coisas. 

 

5,8 - Já havíamos até conversado sobre esse assunto da fisiologia e da saúde da mulher, que 

deveria ser trabalhado com estudo de caso ou problemas, que assim nós estaríamos juntando 

os conteúdos, tratamento e terapêutica, e não só a teoria. 

 

4 - Como você trata o todo é mais fácil você relacionar com a prática e não fica tão 

enfadonho, e você vê o resultado, é satisfatório para o aluno também quando tem essa 

integração! 

 

2 - A sistematização que eles falaram eu também concordo, porque em vez de ordenar o 

conhecimento, está sendo fragmentado hoje em dia, cada vez mais. Você sabe cada vez mais 

de menos. Você perde a visão geral, passa a ter um conhecimento instável, ás vezes 

desprovido de sentido. 

 

8- Qual a percepção de trabalho multiprofissional? 

 

2 - A gente está longe do interdisciplinar, para mim nessa discussão ainda está abstrato, 

porque eu não vivi no concreto, vivo no abstrato, tenho idéia do que ele é, tenho idéia que ele 

tem que ser perseguido. Sem interdisciplinar já complicado imagine sem o multiprofissional? 

Dentro de um sistema de saúde totalmente fragmentado a gente profissionais, que não sabe 

nem qual é a função do outro. 

E nem até que ponto a função do outro complementa a minha função. 

Então está totalmente desvinculado da nossa realidade de hoje. Ele tem de ser buscados, 

tanto de preceito éticos como de preceitos de aplicabilidade. 

Eu acho que estamos bem longe dessa realidade. 

 

4 - Não vejo tão longe não! Um ajuda o outro, pelo menos eu vejo aqui, isso funcionar em 

bastante coisa aqui no hospital. Cada profissional trabalhando na sua área, seja, na parte 

administrativa. 

Desde que chega um paciente, quantas pessoas terão contatos com eles.  

Você tem a portaria para fazer a ficha, depois alguém que abre porta, enfermeiro, que leva 

até o médico, enfermeiro que faz a medicação. Existem vários profissionais, que irão agilizar 

o processo. 

 

3 - Mas eu acho essa parte do processo muito falho, no momento que aumenta a demanda, o 

tamanho do serviço, fica fragmentado. 

Se você chegar num hospital do Rio de Janeiro, você não isso funcionar da mesma forma.  

Eu acredito que existem serviços bem organizados, com cooperação entre os profissionais, 

porque um até acaba complementando a parte do outro. Mas também concordo com que o F. 

falou sobre hoje em dia o conhecimento fica muito fragmentado, e que as pessoas podem até 

buscar essa interdisciplinaridade, até com medo do pouco conhecimento e buscar apoio 

nessas pessoas. 
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A demanda e o tamanho dos serviços estão relacionados com a capacidade de organização. 

Se você tem uma demanda grande e número pequeno de profissionais o sistema começa a 

ficar falho. 

 

2 - Existe o multiprofissional, quando paciente chega ele passa por diversos profissionais, 

mais eu falo mais pela essência do conceito. 

Na unidade de saúde eu não acho que o médico, o fisioterapeuta e o enfermeiro trabalham 

integrados. Eu acho que estamos bem distante disso. 

O que observo é que existem profissionais que estão mais interessados em defender a própria 

classe, do que trabalhar integralmente juntos, para fazer o sistema de saúde crescer. Então 

falar que é multiprofissional porque passa por enfermeiro, médico, sim. Mas a gente não está 

dentro do PSF com o enfermeiro integrado ao médico, com a seguinte visão: “vamos tratar 

do paciente”, o que a gente tem é um médico e um enfermeiro e ambos se colocam como 

classes distintas e cada um briga por seus interesses específicos. 

 

8 - Eu concordo com F., até pelo estágio que estou passando nas unidades, está havendo 

isso, cada um defendendo a sua classe, quem acaba perdendo com isso tudo é o paciente, 

cliente, que chega para ser atendido, e até como já falado antes o profissional de 

enfermagem não sabe até onde deve ir dentro da sua profissão, como também o médico hoje 

não sabe até onde pode ir. E acaba embolando muito a forma de atendimento dentro do PSF. 

 

5 - Eu acredito que o trabalho multiprofissional só vai conseguir ter uma excelência e 

resultado se ele tiver uma boa gestão. Porque se as pessoas não souberem o que devem fazer, 

pra onde elas vão, o que devem falar, fica todo mundo perdido. 

Os profissionais que fazem parte uma equipe eles tem que se entender no sentido de saber 

que o trabalho dele é importante no resultado do atendimento do paciente. 

A gente observa uma falta de sintonia dentro das unidades de saúde entre os profissionais, 

falta de cumprimento de horário, que resulta na deficiência do atendimento à população e 

insatisfações entre as classes profissionais. 

 

8 - O enfermeiro está se prendendo muito á papel, preenchimento, do que fazendo a parte 

assistencialista. 

O enfermeiro faz o exame ginecológico, detecta algo, e não há a sintonia, o médico não está 

na unidade, para discutir, receitar e resolver a situação do paciente. Quem perde com isso 

tudo é o paciente. 

Já se tem a dificuldade de marcação de consulta e exames e ainda existem essas “rixas” 

entre os profissionais dentro da unidade, fica meio complicado. 

 

2 - Nós sabemos da importância do multiprofissional, mas na prática não existe, dentro das 

unidades de saúde isso é bem visível, e como já falado não sabemos até onde ir, e até que 

ponto nós estamos passando o espaço do outro. 

Por outro lado quando interesse a equipe e ela vai ganhar alguma coisa ela é 

multiprofissional, mas se não interessa não é! 

Por exemplo: Para resolver certo problema que vai dar destaque para a equipe, como uma 

equipe de saúde da família. 

E deixar de ser multiprofissional para assumir um caso de abuso sexual de uma criança. 

Para receber recursos, aumento salarial, receber verbas ela consegue ser multiprofissional. 

Mas para assumir alguma coisa legal ela sabe, e esquece como é ser multiprofissional. È 

mais fácil esquecer, do que lutar por ela. 
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8 - Isso se aplica para ambos os lados, mas unidades de saúde no fechamento mensal, o 

enfermeiro preenche a ficha dele e do médico. E fomos perguntar por que o enfermeiro é que 

preenche a ficha do médico, é por que ele não faz... 

Para evitar atrito eu prefiro fazer... 

 

3 - Nós temos muito essa visão teórica, a maioria das pessoas (cadeira) elas não conseguem 

passar na prática os limites de cada profissional. 

 

1 - Até mesmo aqui no ambulatório, nas aulas práticas, observamos não haver integração 

nenhuma. 

 

2 - Eu também acho, em todos os espaços e todos os níveis, não só enfermeiros e médicos, 

mas também nos agentes comunitários. O que o agente comunitário faz a gente não 

reconhece a importância, do indivíduo que se insere na comunidade, conhece a comunidade e 

muitas vezes já vem com a resposta para o seu problema, e é o menor valorizado, porque esse 

profissional não tem nem o nível superior. 

O pré-conceito parte tanto de classe, como também da falta de reconhecer o trabalho do 

cara, parte também da própria gestão que se propõe a fazer. 

Na ESF fica mais latente, mais passa pelo ambulatório, pelas UTI’s... 

 

4 - O melhor jeito de fazer as coisas funcionarem é agilizar o processo do paciente. Como 

aqui no hospital existem as partes que não funcionam e outras que funcionam. 

A gente vê chegar um paciente acidentado vem a assistente social para conversar com ele, 

vão entrar em contato com a família, vem o médico, o enfermeiro e outros profissionais para 

dar suporte aquele paciente. 

Além da saúde física o apoio psicológico, pelo que vejo funcional sim. O que eu acho muito 

importante, até a parte administrativa envolvida na documentação. 

 

5 - Existe a diferença entre as pessoas que gostam de trabalhar em equipe, outros fazem seu 

trabalho é vão embora, é uma questão que não demanda só de querer ser multiprofissional, 

mas depende de cada pessoa. 

Tem pessoas que não se integram. 

 

2,5 - A comunicação também é muito importante... 

 

2 - Aquele indivíduo que não quer o diálogo, a comunicação multiprofissional, ele é viável 

para a equipe? 

 

2,5 - Claro que não, é um indivíduo que atrapalha o trabalho.... 

 

2 - Eu também acho isso... 

 

5 - Quando o cara não compartilha é uma pedra no caminho, e deve ser retirado da equipe. 

Mas isso não acontece, em relação á cargos indicados e políticos. 
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9 - Como vocês fazem a correlação de gestão ou gestor em saúde com as atitudes dos 

profissionais de saúde?  

 

2 - Acho que o gestor acima de tudo é um líder, você só vai desempenhar um bom trabalho 

dentro da unidade ou do sistema, se houver um gestor que você acredita. 

Acredita o que saiba o que está fazendo, conhecimento da temática que está abordando, 

coerente no aspecto de direcionar recursos, direcionar pessoas capacitadas para executar as 

atividades. O gestor é um líder, e como tal deve se posicionar com honestidade, educação e 

até valores mais amplos. Até para falar isso é para mim ou não, estou qualificado para 

exercer isso ou não. Ele estará sendo sincero com ele e com a própria equipe. Esse padrão de 

honestidade com ele e com a equipe se não houve, como já falou o F.M. ele será uma peça 

política colocada ali. 

3 - Esse perfil de integridade passa a se enquadrar no meio. Isso passa pelo caráter, pelo 

modelo transparência que vem de cima, que você vai se adequar ao trabalhar ali. 

O modelo passa desde o caráter ao entrosamento da equipe. 

O exemplo: é quando você passa para uma residência e vai observar e se adequar aquela 

equipe, caráter, transparência, entrosamento e a relação com paciente. 

Passa também pela hierarquia, quem comanda. Essas pessoas devem ter papéis de líder. Mas 

também existem aquelas que travam o sistema e tal.... 

 

4 - A conduta com paciente, tratamento, investigação diagnóstica, enfim vai depender das 

condições do hospital, das condições físicas, dos recursos. 

 

8 - Vai depender muito de pessoa para pessoa e do âmbito em que está inserida, seja PSF ou 

hospitalar. 

A oferta ao público e no âmbito que se encontra. 

 

3 - A dificuldade de exercer as atividades diante as pessoas que se acomodam. O exemplo é 

as Unidades de Estratégia da Saúde Família atendendo ambulatorialmente, inclusive 

emergências e viram UPA’S. 

Falta adesão da equipe e da população.... 

As situações locais interferem e a política aplicada também... 

 

1 - Partindo do princípio do gestor passar liderança, honestidade já é um caminho para o 

sistema funcionar melhor, o profissional ter confiança em quem está gerindo ele. 

Acho que isso é extremamente importante. Se você tem um superior que não passa 

credibilidade tudo fica mais difícil. 

 

5 - Reconhecer o modelo de gestão que está inserido e se adequar da melhor forma para um 

funcionamento cada vez melhor. 

Ter noções dos limites e obrigações: Em uma cidade pequena você deve saber os recursos 

que estão disponibilizados locais e quais são referenciados, em um centro de maior porto. Se 

o profissional não souber ele fica perdido em como fazer. 

 

4 - Seguir a hierarquia do sistema. Ex. O paciente de Mendes precisa de hemodiálise. Saber 

encaminhar, ser transferido para não faltar, não deixar o paciente sem atendimento. 
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3 - Adaptar aos limites sim, acomodar não. Tentar promover a saúde que a gente busca nas 

formas de ação, conforme o governo coloca a promoção. As escolas de medicina mudaram a 

sua forma de ensino para ser generalista. 

Nunca se esquecer da promoção, para a gente não virar um tratador de pessoas. 

 

Finalizando o 2º encontro e último encontro com o grupo C, gostaria de ouvir a colocação 

de cada um sobre grupo focal. 

 

4 - Muito bom os dois encontros, e te falo como melhorar o ensino de gestão, essa é uma boa 

prática assim mesmo, um bate e volta e discutir. Não precisa ir nem no postinho. Acaba 

sendo gostoso, o tempo passa muito rápido e a gente aprende muita coisa. 

A opinião das outras pessoas engrandece muito. Que é um bom meio de ensino esse 

entrosamento. 

 

2 - Gostei bastante, foi uma diferença única diferenciada, gostei de vê o posicionamento dos 

amigos e dos outros cursos, que infelizmente um curso não conhece a realidade do outro. 

Acho que a gente não conhece integralmente a realidade do nosso curso, ainda mais dos 

outros cursos. E serão esses profissionais que estarão trabalhando com a gente amanhã, 

trabalhando de mãos dadas para os pacientes. 

Achei bem legal, bem reflexivo, no meu caso me achei mais amparado, que é nesse momento 

que vemos que mais gente quer transformar a realidade, e que a realidade não está a 

maravilha que se mostra na televisão e que deve ser mudada. 

Achei bem válido, também é uma experiência que deve ser propagada e repetida. Ela foi bem 

coerente no processo reflexivo, bem válida. 

 

3 - Principalmente na parte de reflexão sobre o nosso sistema único de saúde, acho que é 

uma forma bem interessante de se debater. No caso de uma aula mesmo, o professor explicar 

com menos pessoas assim, até o final do período, essa pessoas se revezando. No final de cada 

aula do nº tal ao nº tal. Achei muito bacana, a gente teve a reflexão.  

Sugiro participação de outros cursos. Gostei da oportunidade que nós tivemos em participar 

desse trabalho científico. Entender a ESF, o sistema do nosso país, atender os nossos 

pacientes e que esses não sejam prejudicados por “rixas” entre as profissões. E temos que 

ver os três ângulos, biopsicossocial na atenção da população. 

 

1 - Achei muito válido, importante em ouvir opiniões diferentes, discutir em cima de opiniões 

diferentes. Tentar pensar não só em conteúdo, matéria, mas da realidade, como funciona. 

Isso deveria acontecer em outras disciplinas, mesmo sem ser administrativa. Porque você 

debatendo ouvindo o outro é bem válido. 

 

3 - Faz a gente pensar e não decorar, os outros professores deveriam adotar isso. Nós 

poderíamos fazer simpósio com o curso de enfermagem, fisioterapia, etc. Isso a gente vê que 

não acontece. 

È uma coisa extremamente enriquecedora, ao mesmo tempo de você está aqui, vai ver a visão 

de outro profissional, suas dificuldades, etc. 

Deveria ter um incentivo maior na universidade a te essa interdisciplinaridade, com os outros 

cursos. Alguém que pudesse apresentar isso pra gente, o que falta, é viável.... 
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8 - Muito válido, a minha primeira experiência em um tipo de pesquisa. Adorei, faz com que 

a gente reflita bastante através das idéias dos demais colegas. E ver o quanto a gente pode 

melhorar, problemas estão para serem superados. 

 

5 - Minha avaliação foi muito boa, espero que os nossos encontros contribuam para a sua 

pesquisa, para que outros professores possam ver que essa universidade existe e precisa ser 

transformada. E que a gente encontra essa dificuldade de aplicar a gestão dentro da nossa 

graduação e depois dentro da própria profissão.  

E com esse trabalho tentar mudar de alguma forma, que isso seja melhorado. A melhora 

através da integração, entre as disciplinas. E entender esses anseios que nãos acadêmicos 

temos em resolver. 

E que possa fazer a mudança dentro da nossa própria universidade. Tomara que realmente 

contribua para a melhora. 
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ANEXO A 

 

 


