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RESUMO

o objetivo principal desse trabalho é analisar a dinâmica percebida na interação dos
coordenadores de equipes do PSF a partir das experiências com as oficinas de trabalho
realizadas mensalmente no município de Volta Redonda. A pesquisa contou com uma revisão
bibliográfica; observação não participativa das oficinas e pesquisa de Call1pO.Os partlcipalites
da pesquisa foram os coordenadores de equipes do PSF. Para fms de observação, apenas um
dos três grupos de coorderladores foi acol11palllladü, duraííte Uiií período de se~ nie565. No
campo, foram distribuídos questionários semi-abertos para todos os participantes dos três
grupos, embora apel1as doze questiollários tel11íaííí sido de~volvido5. Tanto os dadvs da
observação quanto os do questionário foram tratados pela análise do conteúdo. Quanto aos
resultados desse estudo, pode-se dizer que as oficllias de traballio são uni dispô5iti~vOpropicio
para as trocas de saberes e vivências cotidianas dessas equipes. Observou-se nas respostas dos
questionários que as oficil1as estão proporCiOiíalido a percepçãô dos participaii~s de quo 05

problemas vivenciados por eles não são individualizados, mas fazem parte do coletivo dos
traball1adores do PSF. Isso velll deíííoiístrar que a flietodologia utiliLada nas oficiua.5 faz
ressonância com o que é preconizado na cartilha da Educação Permanente em Saúde.
Conclui-se que, até o momento, essa experiência tem sido valorizada pelos participruítes no
sentido de ampliar suas caixas de ferramentas; possibilitar maior vínculo com os colegas de
profissão; propiciar trocas de experiências e desenvolver soluções coletivas com o auxílio dos
docentes consultores.

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde, Programa Saúde da Família, Saúde
Coletiva.



ABSTRACT

The main objective of this study is to analyze the dynamics seen in the interaction of the
coordinators of the PSF teams from the experiences with the workshops held monthly in the city
of Volta Redonda. The research included a literature review, observation non-participatory
workshops and field research. Survey participants were tlle coordulators of tlle psr teaíiiS. For
observation purposes, only one of three groups of coordinators was followed over a period of
seven months. In the field, questionllaires were distributed seíiii-opel1 to all participa11L5of the
three groups, although only twelve questionnaires were retumed. Both the observed data and the
questionnaire were processed by COl1teí1tatíalysis. As for tl1e results of th.i~3tud~y,we can say that
the workshops are a device suitable for the exchange of knowledge and everyday experiences of
those teams. It was noted UI t11eatlSwers frOl1ithe questioíliíair6S tllat tl16worksh.ojE are pro'viding
the participants' perception that the problems experienced by them are not individualized, but are
part of the collective of workers of tlle PSF. This del1iOíistrates tliat tli6 nletl1Gdulogy~used in the
workshops does resonate with what is recommended in the book1et of Continuing Education in
Health is concluded, so far, this experiel1ce has beel1 valued by t116participants to expai1d their
toolboxes; enable more bonding with fellow professionals; provide exchange experiences and
develop collective solutiol1S Witll the llelp of teacliers COílsulta11t5.

Key-words: Contitluitlg Education in Healu'1,Fanlily Health Program, Public IIealth.
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1 INTRODUÇÃO

Fazendo uma breve retrospectiva sobre a saúde no Brasil, podemos observar que a

questão da atenção e do cuidado dispensados pelo Estado aos cidadãos foi extremamente precário

ao longo da história. As primeiras investidas de cunho sanitarista não aconteceram de forma

tranqüila entre a população e foram marcadas por forte controle do aparelho de Estado sobre os

indivíduos. Foi a partir da "Era Vargas" que houve algum tipo de mudança qualitativa na questão

da saúde publica, nesse período houve a criação do Ministério da Educação e Saúde. No período

dos anos 40 a 1964, início da ditadura militar no Brasil, criou-se a Lei Orgânica da Previdência

Social que unificava os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAP), contudo tal medida só foi

efetivada em 1967 pelos militares com a unificação dos IAPs e conseqüente criação do Instituto

Nacional de Previdência Privada (INSS).

Com os militares no governo, Raymundo de Brito assume como ministro da Saúde. Em

1967 com a implantação da Reforma Administrativa Federal, fica estabelecido que o Ministério

da Saúde fosse o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde. O

modelo criado pelo regime militar era pautado na medicina curativa.

Ao longo de sua existência o Ministério da Saúde passou por diversas reformas na

estrutura com destaque para a reforma de 1974 na qual a Secretaria de Saúde e Assistência

Médica foram englobadas passando a constituir a Secretaria Nacional de Saúde. Durante o

período de transição democrática, a saúde pública passa a ter fiscalização da sociedade. No final

da década de 80 em diante a Constituição Federal determina ser dever do Estado garantir saúde a
,

toda população surgindo assim o Sistema Unico de Saúde (SUS).
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o SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Ele abrange desde o

atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral e gratuito a toda

população do país.

Criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, o SUS tem como função oferecer

consultas, exames e internações, promover campanhas de vacinação e ações de prevenção, dentre
,

outras. O Sistema Unico de Saúde não é um serviço ou uma instituição, mas um sistema orgânico

que significa um conjunto de unidades, de serviços e de ações que se integram e interagem para

um fim comum norteado pelos seguintes princípios doutrinários: Universalidade, Equidade e

Integralidade.

Em 1993 inicia-se no Brasil a implementação do Programa de Saúde da Família (PSF)
,

com o objetivo de colaborar na organização do Sistema Unico de Saúde. Um dos propósitos do

PSF é reorganizar a prática de atenção à saúde e substituir o modelo tradicional a fim de levar

saúde a todas as famílias e com isso melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros. A

equipe de saúde da família é composta por diversos profissionais envolvidos na cadeia de

assistência integral e primária à saúde. O grupo normalmente é composto por um médico

generalista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários

de saúde.

Não são todas as cidades brasileiras que mantém uma estrutura de PSF adequada aos

moldes preconizados pelo SUS. Contudo, traz-se no presente estudo um exemplo de grande

conquista nesse setor. Trata-se da cidade de Volta Redonda, localizada ao Sul do Estado do Rio

de Janeiro. Sua população estimada em 2009 foi de 261.403 habitantes, o que a torna a maior

cidade da região Sul Fluminense e a terceira maior do interior do estado. A rede assistencial do

município vem sendo estruturada, acompanhando a implementação das políticas preconizadas

pelo Ministério da Saúde. Em 1993 aderiu á estratégia de reorganização da atenção, implantando

o Programa de Saúde da Família, o qual iniciou as atividades em 1994, em cinco bairros.

(MENDONÇA, 2007).

A cidade possui uma das redes de saúde mais completas do interior do estado do Rio de

Janeiro, sendo considerada referência para regiões tais como Vale do Paraíba Fluminense, Sul de

Minas Gerais e Vale do Paraíba Paulista.
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Tendo em vista toda essa estrutura, a secretaria municipal de saúde decide ampliar seu

escopo de atuação ao investir em educação permanente em saúde. Trata-se de envolver os

trabalhadores em uma rede de aprendizagem na qual a aquisição do conhecimento se dá na

própria situação de trabalho e de forma coletiva. Assim, surgem, em 2010, as oficinas de trabalho

direcionadas para os coordenadores das equipes de PSF. Essas oficinas são conduzidas por

consultores docentes com grande experiência na área e reconhecidos nacionalmente.

Dentro dessa perspectiva, o presente traba la pretendeu acompanhar essas oficinas para

compreender como se dava tanto o processo de formação quanto o desenvolvimento de um saber

compartilhado pelo grupo, a partir de suas ivênc"as. P'ara tanto, propôs-se responder a seguinte

pergunta:

Qual a contribuição percebida pelos coordenadores de equipes do PSF nas oficinas de

Educação Permanente realizadas no município de Volta Redonda?



2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A EVOLUÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL

No contexto do Brasil Colônia não havia nada de sistemático em termos de saúde. Havia a

figura do pajé, com suas ervas e cantos, e os boticários - que viajavam pelo país - eram as únicas

formas de assistência à saúde. Em 1789, havia no Rio de Janeiro apenas quatro médicos.

Com a chegada da família real portuguesa em 1808, as necessidades da corte forçaram a criação

das duas primeiras escolas de medicina do país: o Colégio Médico-Cirúrgico no Real Hospital

Militar da Cidade de Salvador e a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro. Foram essas as únicas

medidas governamentais até a República.

Foi no primeiro governo de Rodrigues Alves (1902-1906) que houve a primeira medida

sanitaristal no país. O Rio de Janeiro não tinha nenhum saneamento básico e, assim, várias

doenças graves como varíola, malária, febre amarela e a peste espalhavam-se facilmente. O

presidente então nomeou o médico Oswaldo Cruz para encontrar uma solução para o problema.

Numa ação policial - devido ao caráter violento da ação -, o sanitarista convocou 1.500 pessoas

para ações que invadiam as casas, queimavam roupas e colchões. Sem nenhum tipo de ação

educativa, a população foi ficando cada vez mais indignada. O auge do conflito foi a instituição

de uma vacinação anti-varíola. A população saiu às ruas e iniciou a Revolta da Vacina. A ação foi

1 Qualquer medida aplicada para proteger a vida ou a saúde humana no território do país contra os riscos decorrentes
dos aditivos, contaminantes, toxinas ou organismos causadores de doenças em alimentos ou ração animal, ou de
riscos de doenças transmitidas por alimentos que são animais, plantas ou seus produtos ou de riscos decorrentes de
quaisquer outros perigos nos alimentos. http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-
BR&langpair=en%7Cpt&u=http://www.fao.org/docrep/009/y6396eIY6396E05.htm (acesso em 30.05.11)
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tão agressiva e o desconhecimento era tan o que a população, desde o mais simples até o mais

intelectualizado, ficou revoltada com a orma pela qual foi feita a campanha, gerando o

afastamento de Oswaldo Cruz.

Mesmo com o fim conflituoso, o anitarista conseguiu resolver parte dos problemas e

colher muitas informações que ajudaram e s cessor, Carlos Chagas, a estruturar uma campanha

rotineira de ação e educação sanitária.

Após esse período, pouco foi feito pela saúde. Foi com a chegada dos imigrantes

europeus, que formaram a primeira massa e operários do Brasil, que se começou a discutir -

com fortes formas de pressão como gre e anifestações - um modelo de assistência médica

para a população pobre. Assim, em 1923 s, r e a lei Elói Chaves, responsável pela criação das

Caixas de Aposentadoria e Pensão. Essa ins ituições eram mantidas pelas empresas que

passaram a oferecer esses serviços aos se s ncionários. A União não participava das caixas. A

primeira delas foi a dos ferroviários e ti am e e suas atribuições, além da assistência médica

ao funcionário e a família, concessão de pre os especiais para os medicamentos, aposentadorias e

pensões para os herdeiros. Essas caixas só a iam para os funcionários urbanos.

Esse modelo começa a mudar a parti da Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas toma
,

o poder. E criado o Ministério da Educação e a' de e as caixas são substituídas pelos Institutos

de Aposentadoria e Pensões (IAPs) que, po causa do modelo sindicalista de Vargas, passam a ser

dirigidos por entidades sindicais e não mais por empresas como as antigas caixas. Suas

atribuições são muito semelhantes às das caixas, incluindo assistência médica. O primeiro IAP foi

o dos marítimos.

A União continuou se eximindo do financiamento do modelo, que era gerido pela

contribuição sindical instituída no período getuli sta. Quanto ao ministério, tomaram-se medidas

sanitaristas, como a criação de órgãos de combate a endemias, e normativas para ações

sanitaristas. Vinculando saúde e educação, o ministério acabou priorizando o último item e a

saúde continuou com investimentos irrisórios.

Dos anos 40 a 1964, início da ditadura militar no Brasil, uma das discussões sobre saúde

pública brasileira se baseou na unificação dos IAPs como forma de tomar o sistema mais
,

abrangente. E de 1960, a Lei Orgânica da Previdência Social, que unificava os IAPs em um

regime único para todos os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT),
,

o que excluía trabalhadores rurais, empregados domésticos e funcionários públicos. E a primeira
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vez que, além da contribuição dos trabalhadores e das empresas, se definia efetivamente uma

contribuição do Erário Público. Contudo, tais medidas ficaram no papel. A efetivação dessas

propostas só aconteceu em 1967 pelas mãos dos militares com a unificação de IAPs e a

conseqüente criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).

Com os militares no governo, Raymundo de Brito firma-se como ministro da saúde e

reitera o propósito de incorporar ao Ministério da Saúde à assistência médica da Previdência

Social, dentro da proposta de fixar um Plano acionaI de Saúde segundo as diretrizes da III

Conferência Nacional de Saúde2• Com a implantaçao da Reforma Administrativa Federal, em 25

de fevereiro de 1967, ficou estabelecido q e o inis ério da Saúde fosse o responsável pela

formulação e coordenação da Política Nacional de aúde, que até então não havia saído do papel.

Ficaram as seguintes áreas de competência: polí · a nacional de saúde; atividades médicas e

paramédicas; ação preventiva em geral, vig· ân ia sanitária de fronteiras e de portos marítimos,

fluviais e aéreos; controle de drogas, med· camentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária

(www.saude.gov.br).

Apesar de a história da Saúde Pública Brasile·ra ter início em 1808, o Ministério da Saúde

só veio a ser instituído no dia 25 de julho de 1953, com a Lei n° 1.920, que desdobrou o então

Ministério da Educação e Saúde em dois ministérios: Saúde e Educação e Cultura. A partir da sua

criação, o Ministério passou a encarregar-se, especificamente, das atividades até então de

responsabilidade do Departamento Nacional de Saúde (DNS), mantendo a mesma estrutura que,

na época, não era suficiente para dar ao órgão governamental o perfil de Secretaria de Estado,

apropriado para atender aos importantes problemas da saúde pública existentes. O Ministério

limitava-se a ação legal e a mera divisão das atividades de saúde e educação, antes incorporadas

num só ministério. Mesmo sendo a principal unidade administrativa de ação sanitária direta do

Governo, essa função continuava, ainda, distribuída por vários ministérios e autarquias, com

pulverização de recursos financeiros e dispersão do pessoal técnico, ficando alguns vinculados a

órgãos de administração direta, outros às autarquias e fundações.

Três anos após a criação do Ministério, surge, em 1956, o Departamento Nacional de

Endemias Rurais, que tinha como finalidade organizar e executar os serviços de investigação e de

2 Convocada pelo ministro Wilson Fadul,em 1963, a Conferência propunha a reordenação dos serviços de assistência
médico-sanitária e alinhamentos gerais para determinar uma nova divisão das atribuições e responsabilidades entre
os níveis político-administrativos da Federação visando, sobretudo, a municipalização.
(http://portal.saude.goy.br/portal/saudeLgestor/area.cfm?idarea=126<Acessoem22.05.11> )
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combate à malária, leishmaniose, doença de Chagas, peste, brucelose, febre amarela e outras

endemias existentes no país, de acordo com as conveniências técnicas e administrativas.

O Instituto Oswaldo Cruz preservava sua condição de órgão de investigação, pesquisa e

produção de vacinas. A Escola Nacional de Saúde Pública incumbia-se da formação e

aperfeiçoamento de pessoal e o antigo Serviço Especial de Saúde Pública atuava no campo da

demonstração de técnicas sanitárias e serviços de emergência a necessitarem de pronta

mobilização, sem prejuízo de sua ação executi a direta, no campo do saneamento e da assistência

médico-sanitária aos estados.

Ao longo destes quase cinqüenta anos de existência, o Ministério da Saúde passou por

diversas reformas na estrutura. Destaca-se a reforma de. 1974, na qual as Secretarias de Saúde e

de Assistência Médica foram englobadas, passando a constituir a Secretaria Nacional de Saúde,

para reforçar o conceito de que não existia dicotomia entre Saúde Pública e Assistência Médica.

No mesmo ano, a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública - SUCAM - passa à

subordinação direta do Ministro do Estado, para possibilitar-lhe maior flexibilidade técnica e

administrativa, elevando-se a órgão de primeira linha. Foram criadas. as Coordenadorias de

Saúde, compreendendo cinco regiões: Amazônia, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, ficando

as Delegacias Federais de Saúde compreendidas nessas áreas subordinadas às mesmas. As
,

Delegacias Federais de Saúde deixavam, assim, de integrar órgãos de primeira linha. E criada

também, a Coordenadoria de Comunicação Social como órgão de assistência direta e imediata do

Ministro de Estado e instituído o Conselho de Prevenção Antitóxico, como órgão colegiado,

diretamente subordinado ao Ministro de Estado.

Deparou-se, então, com uma demanda muito maior que a oferta. A solução encontrada

pelo governo foi pagar a rede privada pelos serviços prestados à população. Mais complexo, a

estrutura foi se modificando e acabou por criar o Instituto Nacional de Assistência Médica da

Previdência Social (Inamps) em 1978, que ajudou nesse trabalho de intermediação dos repasses

para iniciativa privada. Um pouco antes, em 1974, os militares já haviam criado o Fundo de

Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), que ajudou a remodelar e ampliar a rede privada de

hospitais por meio de empréstimos com juros subsidiados. Toda essa política acabou

proporcionando um verdadeiro boom na rede privada. De 1969 a 1984, o número de leitos

privados cresceu cerca de 500%. De 74.543 em 1969 para 348.255 em 1984. Como se pode ver, o
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modelo criado pelo regime militar era pautado pelo pensamento da medicina curativa. Poucas

medidas de prevenção e sanitaristas foram tomadas. A mais importante foi a criação da

Superintendência de Campanhas da Saúde Pública (Sucam).

Durante a transição democrática, finalmente a saúde pública passa a ter uma fiscalização

da sociedade. Em 1981, ainda sob a égide dos militares, é criado o Conselho Consultivo de

Administração da Saúde Previdenciária (Conasp). Com o fim do regime militar, surgem outros

órgãos que incluem a participação da sociedade civil como o Conselho acionaI dos Secretários

Estaduais de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde

(Conasems).

Se de um lado a sociedade civil começou a ser mais ouvida, do outro o sistema privado de
,

saúde, que havia se beneficiado da política anterior, teve que arranjar alternativas. E nesse

período que se cria e se fortalece o subsistema de atenção médico-suplementar. Em outras

palavras, começa a era dos convênios médicos. Surgem cinco modalidades diferentes de

assistência médica suplementar: medicina de grupo, cooperativas médicas, auto-gestão, seguro-

saúde e plano de administração.

A classe média, principal alvo destes grupos, adere rapidamente, respondendo contra as

falhas da saúde pública. O crescimento dos planos é vertiginoso. Em 1989, já contabilizavam

mais de 31 mil brasileiros, ou 22% da população, faturando US$ 2,4 bilhões

(http://pessoas.hsw.uol.com.br/historia-da-saude.htm<Acessoem21.04.11> ).

Do final da década de 80 em diante, destaca-se a Constituição Federal de 1988, que

determinou ser dever do Estado garantir saúde a toda a população e, para tanto, criou o Sistema
,
Unico de Saúde. Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde que detalha o

funcionamento do Sistema (www.saude.gov.br).

2.1.1 Saúde Pública X Saúde Coletiva

A partir do momento em que a saúde das populações passou a ser preocupação política,

apontando para a impossibilidade de se pensar em uma saúde individual sem considerar as

condições sanitárias do espaço social, trazemos duas principais designações que dão conta deste

campo: a saúde pública e a saúde coletiva. Apesar da idéia naturalizada de que ambas são

sinônimos, existem boas razões para pensar que estas expressões não se superpõem, pois dizem
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respeito a Hdiferentes modalidades de discurso, com fundamentos epistemológicos diversos e

com origens históricas particulares" (BIRMAN, 1991, p.8)

Segundo Birman (1991), o campo da Saúde Pública se baseou na medicina moderna no

final do século XVIII, como polícia médica e com a medicina social, marcando o investimento

político da medicina e a dimensão social das enfermidades. A saúde pública foi uma das

responsáveis pela construção de uma nova estrutura urbana, pela produção de estratégias

preventivas, mas é inegável que seus diferentes discursos se fundam no naturalismo médico, que,

invocando cientificidade, legitimou a crescente medicalização do espaço social. Combater as

epidemias e as endemias, esquadrinhando o espaço urbano com d·spositivos sanitários,

constituiu-se como estratégia dominante da saúde pública.

Já a concepção de Saúde Coletiva se constituiu através da crítica sistemática do

universalismo naturalista do saber médico. Seu postulado fundamental afirma que a problemática

da saúde é mais abrangente e complexa que a leitura realizada pela medicina.

A noção de saúde coletiva representa uma inflexão decisiva para o conceito de saúde. Um de seus

efeitos certamente é o de reestruturar o campo da Saúde Pública, pela ênfase que atribui à

dimensão histórica e aos valores investidos nos discursos sobre o normal, o anormal, o

patológico, a vida e a morte. De fato, o campo teórico da Saúde Coletiva"representa uma ruptura

com a concepção de saúde pública, ao negar que os discursos biológicos detenham o monopólio

do campo da saúde (BIRMAN, 1991).

2.2 SOBRE O SUS

,
De acordo com a Lei Federal 8.080/90, o Sistema Unico de Saúde (SUS) é o conjunto de

ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas Federais, Estaduais e

Municipais, da Administração direta ou indireta e das Fundações mantidas pelo poder público e

complementarmente pela iniciativa privada (http://www.saudeprev.com.br/psf/embu/sus.php

<acesso em 21.04.11».

Segundo informações fornecidas pelo site do Governo Federal (www.saude.gov.br). o

SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Ele abrange desde o simples

atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e

gratuito para toda a população do país.
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o SUS foi criado, em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, para ser o sistema de

saúde dos mais de 180 milhões de brasileiros. Dentre as funções do SUS estão oferecer consultas,

exames e internações, promover campanhas de vacinação e ações de prevenção e de vigilância

sanitária - como fiscalização de alimentos e registro de medicamentos -, atingindo, assim, a vida

de cada um dos brasileiros.

Antes da criação do SUS a saúde não era considerada um direito social. Assim, o SUS foi

criado para oferecer atendimento igualitário e cuidar e promover a saúde de toda a população. O

Sistema constitui um projeto social único que se materializa por meio de ações de promoção,

prevenção e assistência à saúde dos brasileiros

(http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=·395<acesso em 21.04.11».

O SUS tem como objetivos finais: dar assistência à população de forma universal e

integral, baseada em um modelo da promoção, proteção e recuperação da saúde, para que assim

busquemos os meios - processos, estruturas e métodos - capazes de alcançar tais objetivos com

eficiência e eficácia, consolidando-o, assim, em nosso país.

O SUS segue a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território

nacional, sob a responsabilidade das três esferas autônomas de governo: federal, estadual e

municipal. Assim, o SUS não é um serviço ou uma instituição, mas um sistema orgânico que

significa um conjunto de unidades, de serviços e ações que se integram e. interagem para um fim

comum.

Tendo como base os preceitos Constitucionais, a construção do SUS se norteia pelos

seguintes princípios doutrinários: Universalidade, Equidade e Integralidade.

O princípio da Universalidade defende o acesso às ações e serviços de saúde, ou seja,

todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de saúde, sem privilégios ou barreiras, todo o

cidadão deve ser atendido conforme suas necessidades, de forma resolutiva, nos limites e

possibilidades do sistema, considerando-se, ainda, as necessidades coletivas. A saúde é direito de

cidadania e dever dos governos Municipal, Estadual, e Federal.

Já o princípio da Equidade afirma que todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido

conforme as suas necessidades. Os serviços de saúde devem saber quais são as diferenças dos

grupos da população e trabalhar para cada necessidade, oferecendo mais a quem mais precisa

diminuindo as desigualdades existentes. O SUS não pode oferecer o mesmo atendimento a todas

as pessoas, da mesma maneira, em todos os lugares. Se isto ocorrer, algumas pessoas vão ter o
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que não necessitam e outras não serão atendidas naquilo que necessitam. O SUS deve tratar

desigualmente os desiguais.

O princípio da Integralidade defende que as ações de saúde devem ser combinadas e

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

atendendo o indivíduo como um ser humano integral submetido às mais diferentes situações de

vida e trabalho, que o leva a adoecer e a morrer. O indivíduo não deve ser visto como um

amontoado de partes (coração, figado, pulmões, etc.) e solto no mundo. O indivíduo é um ser

humano, social, cidadão que biologicamente, psicologicamente, e socialmente está sujeito a

riscos de vida. Desta forma o atendimento deve ser feito para sua saúde e não somente para as

suas doenças. Isto exige que o atendimento deva ser feito, também, para erradicar as causas e

diminuir os riscos, além de reparar os danos.

Ou seja, isto se faz com as ações de promoção (que envolve ações de em outras áreas

como habitação, meio ambiente, educação etc.), com ações de prevenção (saneamento básico,

imunizações, ações coletivas e preventivas, vigilância à saúde e sanitária, etc.) e de recuperação

(atendimento médico, tratamento e reabitalização para os doentes). Estas ações de promoção,

proteção e de recuperação formam um todo indivisível que não pode ser compartimentalizado. As

unidades prestadoras de serviço com seus diversos graus de complexidade formam também um

todo indivisível, configurando um sistema capaz de prestar assistência integral

(http://www.saudeprev.com.br/psf/embu/sus.php<acessoem21.04.11> )..

Muito ainda tem que ser feito para que todos possam ter saúde. O Governo deve

concentrar esforços e investir mais onde há maior carência. O SUS tem o papel de cuidar de todas

as necessidades da área da saúde: e cuidar da saúde não é apenas medicar os doentes ou realizar

cirurgias, é preciso garantir vacinas à população, dar atenção aos problemas das mulheres,

crianças e idosos, combater diversas formas de doenças etc. Este é um grande desafio.

2.3 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

Santana e Carmagnani (2001) descrevem que o Programa Saúde da Família tem início

quando o Ministério da Saúde formula o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, PACS em

1991.
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A partir de 1993, O Ministério da Saúde iniciou a implementação do PSF no Brasil,

através da portaria n° 692. A referida portaria veio como resposta ao documento elaborado pelo

Ministério da Saúde que atribuía ao Programa de Saúde da Família o objetivo de colaborar
,

decisivamente na organização do Sistema Unico de Saúde. Assim, em janeiro de 1994,

formaram-se as primeiras equipes de Saúde da Família, incorporando e ampliando a atuação dos

agentes comunitários de saúde.

O PSF tem como principal propósito reorganizar a prática da atenção à saúde em novas

bases e substituir o modelo tradicional, levando a saúde para mais pe o da família e, com isso,

melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. A estratégia do PSF prioriza as ações de prevenção,

promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integra e con ínua. O atendimento é

prestado na unidade básica de saúde ou no domicílio, pelos profissionais (médicos, enfermeiros,

auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde q e compõem as equipes de Saúde da

Família. Assim, esses profissionais e a população acompanhaqa criam vínculos de co-

responsabilidade, o que facilita a identificação e o atendimento aos problemas de saúde da

comunidade (http://www.saudeprev.com.br/psembmoni-ava.php<acessoem21.04.11>).

Publicado em 1994 pelo Ministério da a ' de, o documento "Programa de Saúde da

Família" afirma que a implantação do PSF tem como objetivo geral:

Melhorar o estado de saúde da população, mediante a construção de

um modelo assistencial de atenção baseado na promoção, proteção,

diagnóstico precoce, tratamento e recuperação da saúde em
,

conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Unico de

Saúde - SUS e dOrigidos aos indivíduos, à família e à comunidade.

(BRASIL, 1994)

Estratégia da Saúde da Família pode ser descrita como um modelo de atenção primária,

operacionalizado mediante estratégias e ações preventivas, promocionais, de recuperação,

reabilitação e cuidados paliativos das equipes de saúde da família, comprometidas com a

integralidade da assistência à saúde, focado na unidade familiar e consistente com um contexto

socioeconômico, cultural e epidemiológico da comunidade em que está inserido.

De acordo com Quinellato, a atenção básica tem a Saúde da Família como estratégia
,

prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Unico de Saúde.
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Entretanto, o Programa Saúde da Família, mais recentemente chamado de Estratégia de

Saúde da Família, não foi implantado apenas para organizar a atenção primária no SUS, mas

basicamente para estruturar o sistema público de saúde, uma vez que houve um redirecionamento

das prioridades de ação em saúde. (SANTANA; CARMAGNANI, 2001)

Sendo assim, a ESF surgiu para consolidar os princípios organizativos do SUS, ou seja,

para fazer valer a universalidade e a equidade e desta forma ir contra o antigo modelo

hospitalocêntrico; e para fazer valer a integralidade, funcionando no primeiro nível de atenção e

sendo responsável por garantir a atenção integral aos indivíduos e famílias, além de assegurar a

referência e a contra-referência3•

A equipe de saúde da família é composta de um- grupo interdisciplinar de profissionais

envolvidos na cadeia de assistência integral e primária à saúde. Normalmente, esse grupo é

formado por um médico generalista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a

seis agentes comunitários de saúde que são primariamente responsáveis pela cobertura de

aproximadamente oitocentas famílias residentes em território urbano ou rural, com limites

geográficos definidos. (QUINELLA TO, 2009)

2.3.1 °Programa Saúde da Família em Volta Redonda

°município de Volta Redonda ocupa uma área de 182,317 km2, sendo 54 km2 na região

urbana e 128 km2 na zona rural. A população estimada em 2009 foi de 261.403 habitantes, o que

a toma a maior cidade da região Sul Fluminense e a terceira maior do interior do estado.

3 o sistema de referência e contra-referência é de grande relevância por ser um dos pontos importantes que permite a
,

funcionalidade do SUS. E a partir de sua estruturação que o encaminhamento de pacientes aos diversos níveis de atenção toma-se

possível. Dessa forma, o sistema possibilita a integração entre os diferentes níveis de atenção. (JULIANI & CIAMPONE, 1999,

apud Quinelatto 2009). A referência representa o maior grau de complexidade, para onde o usuário é encaminhado para um

atendimento com níveis de especialização mais complexos, os hospitais e as clínicas especializadas. (FRA TINI; SAUPE &

MASSAROLI, 2008, apud Quinelatto, 2009). Já a contra-referência é o ato formal de encaminhamento de um paciente para o

estabelecimento de origem que o referiu, após a solução do caso que foi objeto de referência QUINELATTO, 2009.
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A cidade possui uma das redes de saúde mais completas do interior do estado do Rio de

Janeiro, sendo, no entanto referência para toda a região do Vale do Paraíba Fluminense, Sul de

Minas Gerais e Vale do Paraíba Paulista.

Dados do ano de 2009 do Relatório Anual da Secretaria Municipal de Saúde de Volta

Redonda revelam que existem no município 33 unidades básicas de Saúde da Família, estando

elas localizadas nos diversos bairros da cidade além de um total de 58 equipes de saúde da

família.

A cidade é dividida em distritos e cada um deles representa um e ar da cidade, possuindo

unidades básicas e equipes responsáveis por aquela área.
,
E importante ressaltar que a "distritalização" é um p ocesso permanente, continuo e

dinâmico, que implica negociação e pactuação entre os di e o gestores e gerentes de serviços

do SUS, com a participação e controle social, e de e er imp ícita a perspectiva de construir ou

oferecer serviços para a satisfação plena das dema das e necessidades de saúde da população da

região. São eles:

• Distrito Sanitário Norte: abrange uma área predominantemente urbana, localizando-se ao

redor da Usina Presidente Va gas co posto por bairros e/ou aglomerados populacionais.

Abrange uma área geográfica de a· os com 04 Unidades Básicas de Saúde, 16

unidades com Estratégia Saúde da Fa í ia e 29 Equipes de Saúde da Família, 03 Clinicas

Odontológicas concentradas. Atingin o uma população estimada de 99.335 habitantes, o

que representa cerca de 38% da pop ação do município de Volta Redonda a qual foi

estimada no ano de 2009 em 261. O abitantes.

• Distrito Sanitário Sul: abrange áreas redominantemente urbanas, .localizando-se ao redor

da Usina Presidente Vargas, composto por bairros e ou aglomerados populacionais. Os

bairros rurais pertencem à área de abrangência do USF Roma I e Roma 11. Abrange uma

área geográfica em tomo de 50 bairros com 05 Unidades Básicas de Saúde, 17 Unidades

com estratégia Saúde da Família, 31 Equipes de Saúde da Família e 03 Clínicas

Odontológicas Concentradas. Atingindo uma população estimada de 132.307 habitantes,

o que representa cerca de 51% da população do município de Volta Redonda a qual foi

estimada no ano de 2009 em 259.811 habitantes.
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2.4 EDUCAÇÃO PERMANENTE

A Educação Permanente, para alguns autores, consiste em um desdobramento da

Educação Popular de jovens e adultos.

Para Ceccim (2005), a Educação Permanente em Saúde configura dentre outras

definições, o desdobramento, sem filiação, de vários movimentos d udança na formação dos

profissionais de saúde, resultando da análise das construções pe agóg·cas na educação de

serviços de saúde, na educação continuada para o campo da sa' de e na educação formal de

profissionais de saúde. Em seu artigo, Ceccim destaca o que ons· dera central sobre a Educação

Permanente em Saúde: (2005, pg. 162)

"é sua porosidade à realidade mutável e m a e das ações e dos serviços de saúde,

é sua ligação política com a formação de perfis p o ss·o ais e de serviços, a introdução de

mecanismos, espaços e temas que geram au o-a ál·s, autogestão , implicação, mudança

institucional, enfim, pensamento (disrup ra co ins ituídos, fórmulas ou modelos) e

experimentação (em contexto, em afeti ida e - se o afetado pela realidade/afecção)".

Educação Permanente em Sa' d o e e endida tanto como uma prática de ensino-

aprendizagem quanto uma política de e a ão em saúde. Ela se assemelha com algumas

vertentes brasileiras de educação popular a ' de e compartilha muito de seus conceitos, porem

enquanto a educação popular tem e is a idadania, a educação permanente tem em vista o

trabalho.

De acordo com Ceccim e Fer a 05 , prática de ensino e aprendizagem significa a

produção de conhecimento no cotidiano da ·nstituições de saúde. A partir da realidade vivida

pelos atores envolvidos, tendo os problemas enfrentados no dia-a-dia do trabalho e as

experiências desses atores como base de ·n egração e mudança. Ceccim e FerIa esclarecem em

seu artigo sobre Educação Permanente em Saúde que: (2005, pg.2)

"a Educação Permanente em Saúde se apóia no conceito de ensino

problematizador (inserido de maneira crítica na realidade e sem superioridade do educador em

relação ao educando) e de aprendizagem significativa (interessada nas experiências anteriores e

nas vivências pessoais dos alunos, desafiante do desejar aprender mais), ou seja, ensino
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aprendizagem embasado na produção de conhecimentos que respondam a perguntas que

pertencem ao universo de experiências e vivências de quem aprende e que gerem novas perguntas
,

sobre o ser e o atuar no mundo. E contrária ao ensino-aprendizagem mecânico, quando os

conhecimentos são considerados em si, sem necessária conexão com o cotidiano, e os alunos se

tomam meros escutadores e absorvedores do conhecimento do outro .

Em sua cartilha sobre Educação Permanente em Saúde eccim (2005) destaca a
,

contribuição da Educação Permanente em Saúde ao Sistema Un· o e a' de. De acordo com o

autor, o SUS e a saúde coletiva têm características profundamen b as· eiras, são invenções do

Brasil, assim como a integralidade na condição de diretriz o ·dado a saúde e a participação

popular com papel de controle social sobre o sistema de sa' de são marcadamente brasileiros. Por

decorrência dessas particularidades, as políticas de sa' de e as diretrizes curriculares nacionais

para a formação dos profissionais da área busca

ensino, o trabalho e a cidadania.

Pode-se dizer, portanto, que a Educação P

o ar a proposição de articulações entre o

a ente em Saúde não expressa uma opção

didático-pedagógica, expressa uma opção

pedagógico, a 'educação permanen e e

- e agógica. A partir desse desafio político-

a' e foi amplamente debatida pela sociedade

brasileira organizada em tomo da temá ica a sa' e tendo sido aprovada na XII Conferência

Nacional de Saúde4 e no Conselho a i I aI d Saúde (CNS) como política específica no

interesse do sistema de saúde nacional o se ode constatar por meio da Resolução CNS n.

educação permanente em saúde' tomou-se, dessa353/2003 e da Portaria MS/GM n. 198/

forma, a estratégia do SUS para a forma ao e o desenvolvimento de trabalhadores para a saúde.

Essa política afirma: 1) a a ic ação entre ensino, trabalho e cidadania; 2) a vinculação

entre formação, gestão setorial, atençao a a' de e participação social; 3) a construção da rede do

SUS como espaço de educação profiss·ona · 4) o reconhecimento de bases locorregionais como

unidades político-territoriais onde es as de ensino e de serviços devem se encontrar em 'co-

operação' para a formulação de estratégias para o ensino, assim como para o crescimento da

4 A 123CNS ocorreu em dezembro de 2003 em um momento importante para a saúde pública brasileira. Foi antecipada em um ano, para que suas
propostas norteassem as ações de governo no período de 2003-2007. Teve uma importante participação da população, tanto nas etapas municipais,
estaduais, quanto na nacional. Com o objetivo principal de reafll1llar o direito à saúde, os principais temas foram divididos em eixos temáticos:
direito à saúde; a seguridade social e a saúde; a intersetorialidade das ações de saúde; as três esferas de governo e a construção do SUS; a
organização da atenção à saúde; controle social e gestão participativa; o trabalho na saúde; ciência e tecnologia e a saúde; o financiamento da
saúde; e comunicação e informação em saúde. (http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfin?id_area 1128, acesso em 25.05.11)
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gestão setorial, a qualificação da organização da atenção em linhas de cuidado, o fortalecimento

do controle social e o investimento na intersetorialidade. O eixo para formular, implementar e

avaliar a 'educação permanente em saúde' deve ser o da integralidade e o da implicação com os
, .usuarlos.

Ceccim (2005, pg 10.) destaca em sua cartilha que:

"Para a educação permanente em saúde, a informação necessária é aquela que se

propõe como ocasião para aprendizagem, mas que também busca .ocas·ao de maior sensibilidade

diante de si, do trabalho, das pessoas, do mundo e das realidades. E tão a melhor informação não

está no seu conteúdo formal, mas naquilo de que é portadora em o e c·aI. Por exemplo: a nova

informação gera inquietação, interroga a forma como estamos ab'a. ando, coloca em dúvida a

capacidade de resposta coletiva da nossa unidade de se "ço. ma informação nos impede de

continuarmos a ser o mesmo que éramos, nos impede de de" r do apenas como está e tenciona

nossas implicações com os usuários de nossas açoe la desencadeou educação permanente em

saúde".

Para Ceccim, a educação perman e a ' de pode ser um processo cada vez mais

coletivo e desafiador das realidades. O · ir p o é aceitar que as realidades não são dadas.

Assim como as informações, as real, a e

sensibilidade diante dos dados e por 'o a

vamos em busca. O segundo passo é 0' ganlZ

das realidades, isto é, cotejar informaço

não segregar e excluir a priori o e ·

roduzidas por nós mesmos, por nossa

raçao com os dados de que dispomos ou de que

es aços inclusivos de debate e problematização

zá- as, usá-las em interrogação umas às outras e

ar-se em territórios estreitos e inertes. O terceiro

passo é organizar redes de intercâmb· o ara e informações nos cheguem e sejam transferidas,

ou seja, estabelecer interface, interces ao e democracia forte. O quarto passo é produzir as

informações de valor local num valor · i o que não se furte às exigências do trabalho em que

estamos inseridos e à máxima interação afe i a com nossos usuários de ações de saúde.

Ceccim defende que o quadri átero da educação permanente em saúde é simples: análise e

ação relativa simultaneamente à formação, à atenção, à gestão e à participação para que o

trabalho em saúde seja lugar de atuação crítica, reflexiva, propositiva, compromissada e

tecnicamente competente. Diferentemente das noções programáticas de implementação de
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práticas previamente selecionadas em que as informações são empacotadas e despachadas por

entrega rápida às mentes racionalistas dos alunos, trabalhadores e usuários, as ações de educação

permanente desejam os corações pulsáteis dos alunos, dos trabalhadores e dos usuários para

construir um sistema produtor de saúde ma abrangência), e não um sistema prestador de

assistência (um estreitamento). Uma po ' i a de educação permanente em saúde congrega,

articula e coloca em roda diferentes a ore s . ando a todos um lugar de protagonismo na

condução de sistemas locais de saúde. o B as" es a é a política atual do SUS para a educação

em saúde e, portanto, a diretriz para os ato

Ao colocar o trabalho na saúde

informação científica e tecnológica, a in o

cultural, entre outras, podem contribuir p

ocorrem entre ensino, trabalho, gestão e c

a permeabilidade às redes sociais que o

cidadania. CECCIM, (2005).

.••.

da educação permanente em saúde, a

I I i· a· a S oriaI e a informação social e

ia os encontros rizomáticos' que

e sa ' de, carreando consigo o contato e

saúde mais humanos e de promoção da



3 METODOLOGIA

Usando a taxonomia proposta por Vergara (2009), propoe-se a d· isao da metodologia em:

• Quanto aos fins:

Descritiva: pois expõe características de dete inada população ou de determinado

fenômeno. Pode também estabelecer co e a õe entre variáveis e definir sua natureza.

Não tem compromisso de explicar os e A le o que descreve, embora sirva de base para

tal explicação.

• Quanto aos meios:
•
I. co e ado em livros, dissertações e teses, revistasBibliográfica: conta co

e sites da web.

ii. Observação não partici a : ' ica de coleta de dados que não consiste apenas
•em ver ou ouvIr mas é em examinar fatos ou fenômenos que se deseja

, .
estudar. E um elemento bá IDe investigação científica utilizada na pesquisa de

campo com abordagem a a.
••• Pesquisa de campo: in · a ão empírica realizada no local onde ocorre ou111.

ocorreu um fenômeno o q e dispõe de elementos para explicá-lo.
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3.1 COLETA DE DADOS

Os dados foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica em livros, artigos, revistas

especializadas, arquivos online, teses e dissertações com dados pertinentes ao assunto. Além

disso, utilizou-se de observação de um dos grupos de trabalho com rote" o semi-estruturado.

Foram realizadas entrevistas informais com o consultor· ue orienta o grupo a fim de se

obter mais informações em relação ao trabalho.

Quanto aos participantes das oficinas, a coleta de dado fo· fe·ta através de observação

sem participação e aplicação de questionários semi-abe os. D es enta e quatro questionários

aplicados apenas doze foram devolvidos. Os questionár" os o a istribuídos em duas oficinas, e

os coordenadores não eram obrigados a responder. Fo· a artic·pação voluntária. Pude contar

com a colaboração de alguns coordenadores que e a a · entivar seus colegas a contribuírem

com o estudo, mas mesmo apesar disso, só oh i e o de doze pessoas.

O questionário encontra-se no Anexo de e a a o.

3.2 TRATAMENTO DOS DADOS

oram tratados pela análise do conteúdo. Nos

o dados, analisamos as respostas mais comuns

a o.

01 tadas foram utilizadas para enriquecer e dar

Os dados colhidos através do

encontros com a orientadora, lemos e ·

às questões para que fossem expos a e

Quanto às observações, todas as· o

maior complexidade à análise dos q
, . s.



4APESQUISA

4.1 HISTÓRICO DAS OFICINAS

Surge no ano de 2010, na prefeitura de Volta Redonda, a proposta de uma consultoria na

área da saúde ministrada por profissionais qualificados com a finalidade de desenvolver um curso

de Gestão do Cuidado.A utilização do método da Educação Permanente,. serve como dispositivo

para intervenções no processo de trabalho da rede de saúde desse município.

A proposta apresentada foi a de o desenvolvimento de um curso de gestão do cuidado,

tendo como base a metodologia da Educação Permanente onde seria aplicada a "aprendizagem

significativa" em um ciclo trabalhado pela busca de questões nos próprios cenários de práticas no

SUS. Os relatos do cotidiano serviriam para levantamento de questões de aprendizagem e estas

deveriam indicar os caminhos de pesquisa, leitura, debates e processamento da situação-problema

que foi o disparador do ciclo da aprendizagem.

A Educação Permanente pressupõe um estudo no e para o trabalho. Neste sentido, seriam

adotadas metodologias ativas, onde o próprio educando busca o saber e deverá aprender a

aprender a partir do seu próprio ambiente de trabalho. A base metodológica construtivista

pressupõe ainda a problematização, a pedagogia do fator de exposição, tudo isto com forte
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referencial na análise de situações e na auto-análise dos processos de trabalho, ou seja, um

processo de trabalho em discussão é o próprio trabalhador, individual e coletivo em análise.

O método é próprio para preparar intervenções na micropolítica dos processos de

trabalho, reorganizando-os para a qualificação da rede de saúde, a gestão do cuidado, e o melhor

desempenho dos serviços de saúde, naquilo que significa o ajuste necessário para práticas

acolhedoras, que estabeleçam vínculos entre trabalhadores e usuários que operem por linhas de

cuidado integrais, acionadas por projetos terapêuticos. No fun·dame tal pretende-se ganhos de

autonomia do trabalhador para produção do cuidado; e do usuário s fru·r a vida.

A oficina não é apenas um meio de adquirir conhecimen o mas um poderoso dispositivo

de reorganização da rede de serviços de saúde, e para isto e erá ter po ência para reorganizar os

processos de trabalho no sentido da mudança dos se i o .

4.2 METODOLOGIA DAS OFICINAS

e trabalho são produções conjuntas e por

o uzirem, eles mesmos, o insumo para a

, · as e dos cenários em que estão trabalhando.

a iva, ativa, problematizadora, que expõe o

o as suas próprias práticas. Este é o método da

A aprendizagem e reorganização do ro

isto mesmo os trabalhadores são co

aprendizagem, que são seus própr·o a

A metodologia procura ser ao me o

trabalhador ao seu próprio processo

Educação Permanente, que busca a a

resignificando e reorganizando os o

Estas atividades se realizam

estimular o grupo para esta produçao.

á ise do seu trabalho, retomar para o trabalho

ão do cuidado.

,a

os sob a coordenação de um "tutor" que deverá

entos de atividades em grupo, e em conjunto onde

a análise dos temas e reflexões levantadas por cadatodos compartilham sua produção e aze

grupo.

A cada mês acontecem reun· õ

pré estabelecidos, alem de reuniões c

Volta Redonda.

co os consultores, divididas em atividades com roteiro

o grupo de gestão da Secretaria Municipal de Saúde de

4.3 DADOS COLETADOS A PARTIR DAS ENTREVISTAS:



31

A partir do questionário (que se encontra no anexo I), formularam-se os tópicos que seguem

abaixo com o objetivo de compreender através das respostas das questões, a contribuição

percebida pelos coordenadores de equipes do PSF nas oficinas de Educação Permanente

realizadas no município de Volta Redonda.

1- Sobre o grau de envolvimento entre o trabalho e a vida.

Observou-se nas respostas que a maioria dos trabalhadores tenta separar o trabalho de sua

vida, porém não conseguem por considerá-lo como parte integrante de sua vida. O

trabalho é tido como necessário para a realização pessoal.

Alguns colocam inclusive que pelo fato de trabalharem com seres humanos, é difícil

separar o trabalho da vida.

"... quando o trabalho envolve pessoas, muitas vezes é difici separar as duas coisas".

2- Quanto aos obstáculos e as maiores realizações percebidas no co idiano do trabalho.

Como obstáculo, foi colocada a questão de apoio aos recursos humanos, empenho dos

profissionais que compõe a equipe além do comprometimento dos mesmos.

Como realização é quase que unânime o agradecimento e reconhecimento do trabalho da

equipe por parte dos usuários. Alguns citam casos específicos de agradecimentos que

marcaram suas vidas.

"A maior realização é perceber que o usuário saiu satisfeito com o seu problema
,

resolvido. E receber o agradecimento do usuário".

3- As contribuições geradas pelas oficinas para o dia-a-dia no trabalho:

A troca de experiências foi o ponto mais levantado. Os profissionais percebem que na

oficina eles têm a oportunidade de expor casos que acontecem em suas unidades e

concluem que esses casos são comuns a outras unidades.
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"O novo assusta, mas as oficinas têm nos ajudado a desen olver um processo de trabalho

dinâmico e mais participativo, dentro e fora da unidade. Percebo maior envolvimento da

equipe".

4- As percepções mais freqüentes sobre a importância de se campa ilhar experiências de

trabalho e estudos de casos com os demais colegas nas oficinas:

A troca de experiências é o aspecto mais citado no ame· e. O a a de poder compartilhar

experiências e conhecimentos contribui com o pró ·o a e e com o saber dos demais

colegas.

"Muito pertinente e importante. Possibilita a o a e saberes enriquecendo o trabalho do

dia-a-dia. Por exemplo: a solução de m e a ode estar nas ações praticadas pelo

colega em seu setor de trabalho".

conseguimos fazer algo para escla e

que não existe solução, possi e

resolução dos problemas. Po e

processos de trabalho".

•eo ocas de experiência só vêm a somar,

e a guns casos pendentes, onde achamos

o tramos consideravelmente idéias para a

· éias para complementação de ações nos

re

5- Sobre como se reproduz a dinâ •ca o 1 inas nas equipes das unidades de saúde:

As discussões e os conhecime ad uiridos são repassados através de conversas

individuais, conversas coletivas e r 'ões de equipe que ocorrem semanalmente.

"As discussões são repassadas à eq 'pe, principalmente no que se refere aos estudos de

caso. Isso acontece principalmen e nas reuniões de equipe que são realizadas

semanalmente, pois é um espaço onde todos os membros da equipe estão reunidos,

possibilitando uma discussão ampla dos casos apresentados".



4.4 SÍNTESE DAS RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO

A tabela 1 abaixo é uma sín ese das respostas mais freqüentes nos questionários que

foram respondidos.

Tabelal. Síntese das respostas mais freqüe e.

Questão 5Questão 1 Questão 2 Questão 4
das Importância
o compartilhar

de Impactos das
Oficinas nas
Equipes de
Trabalho.

Envolvimento com Obstáculos
o trabalho. realizações no

trabalho. ." .e pertencias.

Apoio aos recursos Tro
Humanos; Falta de
empenho/
Comprometimento
dos trabalhadores; ou
Reconhecimento
dos usuários.

e Possibilita a troca Discussões nas
de saberes oficinas são

a enriquecendo o repassadas para as
os trabalho no dia-a- equipes; Amp lia-

dia; Traz novas se o espaço de
idéias para solução discussão.
dos problemas.

Trabalho como
realização
profissional;
"Trabalho com
pessoas é diflcil de
não levar para a
vida pessoal".

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.5 DADOS COLETADOS A PARTIRD OBERVAÇÕES DAS OFICINAS

Apesar de observar as oficinas dur eríodo de sete meses, procurei relatar e expor

nesse trabalho apenas as oficinas que trata a discussão do processo de trabalho das equipes

de PSF.

Nas primeiras oficinas ocorreu a dis ao de casos, os quais as equipes vivenciaram em

seu trabalho, e esses casos vinham com °ta emoção e envolvia de forma adequada e ética os

pacientes que eram atendidos por eles. Utiliza a-se da teoria adquirida com os textos fornecidos

pelo consultor, e a partir disso, tinha-se en ao ma "caix~ de ferramentas" a qual contribuía para a

formulação do projeto terapêutico do pacie e em questão, com a colaboração dos conhecimentos

do consultor e dos demais colegas.

Em uma das oficinas houve uma discussão sobre temas previamente definidos pelos

consultores. Os temas abordados foram: como foi o processo centrado na discussão de casos,

quais foram os pontos positivos e os pontos não satisfatórios, como foi o envolvimento da equipe

EC- UFF· De· DB • ibtioteca do
r""')lOUN RSITARtODEVOLTAREDO o
Código Ob / igo do Exemplar
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no que diz respeito à preparação, de 01 ão a d·scussões para os demais da equipe e a

incorporação das discussões pela mesma a

puderam expor para o grupo. (Roteiro dis o '

Dentre os principais pontos posi ..

teórico que houve através da discussão

oficinas os quais contribuíram para qu

uma "caixa de ferramentas" que seria a

experiências entre os trabalhadores pe

dificuldades das equipes de outras unida

idéias para solucionar casos. Organiza

opinião externa - no caso a opinião d

resposta todos os pontos que foram ab

realização das oficinas houve mudança

domiciliares, houve envolvimento de o

oficinas, os profissionais sentiram-se

dividir e trocar experiências. As ofic ...·~~_

comuns.

Quanto aos pontos não-satisfa ó

opinião dependendo do instrutor q e

equipes desfalcadas, dificuldade em c

casos para dar retomo a equipe e mo ·

expostas nas oficinas.

e as questões que os participantes da oficina

ane o 11).

amos o beneficio de um embasamento

omecidos pelos consultores no início das

a tes pudessem discutir os casos utilizando

a uirida na leitura dos textos. A troca de

s mesmos compartilhassem os limites e as

o aboração por parte dos colegas com novas

o de trabalho e a vantagem de se ter uma

m dos grupos conseguiu sintetizar em sua

o demais grupos. Eles relataram que após a

o de trabalho no que se diz respeito às visitas

a partir da dinâmica de trabalho realizada nas

z os e motivados por terem a oportunidade de

taram a percepção de problemas e soluções

a s que surgiram foram sobre o receio de expor

o uzindo o caso, dificuldade em trabalhar com

plano de ação relacionado às discussões de

ituação e a dificuldade em consolidar as idéias



5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RES

A partir da observação das ofie'

integralidade, um dos quais o SUS se

discutem sobre o paciente como um ser

terapêutico - atividade proposta para o

doença, mas sim para cuidar de sua saú .

Observou-se que muitas das ezes a

nos indivíduos com os quais ele con i e.

As equipes de PSF têm o pape

abriu as portas para que a equipe t' e

acontecendo em uma determinada famíl' a

ações propostas pelo PSF que são açõe

forma contínua.

Daí a importância das oficinas

oi possí el notar que o princípio da

s a presente quando os coordenadores

a partir do desenvolvimento do projeto

· ento não é feito apenas para curar a sua

•

ai além do paciente, pode estar no lar ou

I de enxergar além da doença do paciente que

ao seu lar. Conseguindo captar o que está

i s têm a possibilidade de colocar em prática as

e ção, promoção e recuperação das pessoas de

e a alo. De acordo com os relatos feitos pelos

caso ser comum ao de outras equipes e

podem contribuir com diferentes soluções para

participantes, acontece muitas vezes

compartilhando informações, as demais e •

os casos. "Quando discutia no "grupão ·a os colegas falarem e p"ensava: nossa, o colega
,

passa por isso?" E possível notar a con' · ao das oficinas para os coordenadores quando eles

perguntam: "E aí? O consultor vai embora e a gen e fica aí com o pepino na mão?".

A metodologia proposta nas afie' as procura ser interativa, problematizadora e faz com

que os participantes exponham experi " ias de seu dia-a-dia para o grupo buscando através disto

reorganizar os modos de produção do cu' ado.
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Outra observação foi que as oficinas de trabalho ampliaram a visão dos participantes. O

fato de ter um momento para dividir e ocar experiências e conhecimentos pode contribuir de

maneira muito positiva para o desen 01 · ento dos profissionais. "Eu só entendi o conceito de

acolhimento depois dessas oficinas. A e e não tem tempo de discutir, tem que ter uma

abordagem diferente no cotidiano. g e es á entendendo e desenvolvendo." "A gente

consegue desenvolver muito no grupo.

sugestão do grupo".

ez s a gente não sabe o que o outro passa... tem a



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do estudo realizado, a

questionários, foi possível realizar u

coletadas, para embasar a pesquisa,

bibliográfica, e levantamento de pe

observação ).

Um dos pontos mais importan

das oficinas, pois pude constatar na

em Saúde. Concluí que tal metodo 0_

profissional dos participantes, pois q

divididas com os demais colegas, t

conhecimentos técnicos. Pude perce

comuns a mais de uma equipe. Esse

perceberem que não estão sozinhos n

ade para a coleta de dados através dos

tativo com conteúdo onde as informações

de diferentes fontes (por meio de revisão

eio de questionários semi-estruturados e

a foi a minha participação como observadora

ão da metodologia da Educação Permanente

· tanto para o crescimento pessoal quanto

eram colocadas no seu cotidiano podiam ser

ando um "desabafo" quanto proporcionando

eqüência, são expostos problemas e aflições

a carregados de emoção, principalmente por

0, mas vivem problemáticas semelhantes entre
•SI.

Outro ponto de grande impo

meio da mediação nas oficinas quan o

para a construção daquilo que se

ferramentas auxiliam, posteriormen e,

podem não só dar conta do prob e,

aperfeiçoamento dos processos de t

• s atar que a participação do consultor, tanto por

a disponibilização de textos científicos, contribui

~ aixa de ferramentas" dos participantes. Essas

••••••••~.., I ção coletiva de novos projetos terapêuticos que

ária, mas também contribuir para a melhoria e
•equIpe.
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Finalmente, vale ressaltar que é de grande importância o investimento que a secretaria de

saúde de Volta Redonda vem fazendo para o ocar em prática e aperfeiçoar um dos programas de

maior impacto na saúde do cidadão bras·le-ro: o PSF. E mais, isso vem sendo feito, entre outras

coisas, por meio da Educação Permanen e em Saúde, que além de qualificar o trabalhador,

utilizando-se de suas próprias cond· õe de trabalho, traz embutido o sentimento de

reconhecimento e auto-realização, fatore i ·spensáveis para a realização de um bom trabalho e

um trabalho bom.

6.1 SUGESTÃO PARA TRABALHO

oficinas de coordenadores de equipes do P

uma discussão, colocar em análise a fo

trabalho dessas equipes. Dessa forma, es

outras pesquisas nesse campo.

Sugere-se, entre outras coisas, um

após o término do programa de cons

questões mais provocativas que ficara

tomaram-se dependentes dos consultores?

trabalho de acordo com os conhecimento e

o clusões definitivas sobre a dinâmica das

a Redonda. Ao contrário, buscou-se iniciar

a oficinas têm contribuído no cotidiano de

ontribuindo para o desenvolvimento de

Este trabalho não teve como i o

e o das equipes de coordenadores de PSF

· o pe a prefeitura municipal. Uma das

· a .o·: até que ponto os participantes

es in ular dos mesmos e manter o

s durante as oficinas?

,
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8 ANEXOS

Anexo I

Questionário semi-aberto para o g I adores do PSF.

1) Como você poderia descre 01 imento entre seu trabalho e sua vida?

2) Cite os maiores obstáculos e

trabalho.

3) De que maneira as oficinas

izações percebidas por você no cotidiano do

o seu dia-a-dia no trabalho?

4) Na sua percepção, qual a i

estudos de casos com os de -

ompartilhar experiências de trabalho e

oficinas? Poderia dar um exemplo?

5) Fale sobre a maior contrib 11 para o seu trabalho no momento.

6) Você repassa as discussões

feito?

a equipe na unidade de saúde? Como isso é



42

Anexo II

Oficina PSF 25 de março de 201

Atividade proposta: avaliação da

Metodologia da pesquisa: obse rabalho com roteiro semi-estruturado.

Serão avaliados em discussões em itens:

- Como foi o processo de discussao s?

- Pontos positivos

- Pontos não satisfatórios

- O envolvimento da equipe loca

dinâmica pelas equipes)

ção da discussão, incorporação desta

- Envolvimento de mais um traba · lusive o médico)

- Outras questões



Anexo III

Universidade
Federal
Fluminense

"Declaro estar ciente das informações constantes neste Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, e entender que serei resguardado pelo sigilo absoluto de meus dados pessoais e de minha
participação na pesquisa. Poderei pedir, a qualquer tempo, esclarecimentos sobre esta pesquisa; recusar
a dar informações que julgue prejudiciais a minha pessoa, solicitar a não inclusão em documentos de
quaisquer informações que já tenha fornecido e desistir, a qualquer momento, de participar da pesquisa".

Nome do Participante: _
Assinatura: ----------------------------------------------Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo tel: (24) 81826277

n versidade
- Federal

Fluminense

"Declaro estar ciente das informações constantes neste Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, e entender que serei resguardado pelo sigilo absoluto de meus dados pessoais e de minha
participação na pesquisa. Poderei pedir, a qualquer tempo, esclarecimentos sobre esta pesquisa; recusar
a dar informações que julgue prejudiciais a minha pessoa, solicitar a não inclusão em documentos de
quaisquer informações que já tenha fornecido e desistir, a qualquer momento, de participar da pesquisa".

Nome do Participante:~ _

Assinatura: ------------------------------------------Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo tel: (24) 81826277

nivers dade
ederal
luminense

"Declaro estar ciente das informações constantes neste Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, e entender que serei resguardado pelo sigilo absoluto de meus d~dos pessoais e de minha
participação na pesquisa. Poderei pedir, a qualquer tempo, esclarecimentos sobre esta pesquisa; recusar
a dar informações que julgue prejudiciais a minha pessoa, solicitar a não inclusão em documentos de
quaisquer informações que já tenha fornecido e desistir, a qualquer momento, de participar da pesquisa".

Nome do Participante: _
Assinatura: ~---------------------------------------Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo tel: (24) 81826277


