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RESUMO 
 
 
Introdução: a Educação Permanente dos profissionais de saúde baseada apenas  
na transmissão do conhecimento, sem discussão dos processos e participação ativa, 
muitas vezes, não traz resultados efetivos no que se propõe. Este fato era  
observado nas atividades educativas desenvolvidas pela Secretaria da Saúde de um 
município do interior do Estado do Rio de Janeiro que traz o modelo de aulas 
teóricas à política de Educação Permanente em Saúde às Unidades de Saúde da 
Família. Nessas ocasiões, podia-se perceber a diversidade de visões entre os 
profissionais médicos acerca da Educação Permanente e a influência  das 
discussões multidisciplinares no ambiente de trabalho da Atenção Primária à Saúde 
Objetivos: compreender as concepções dos médicos das USF acerca das reflexões 
multidisciplinares e sua influência para a melhoria das ações em saúde, descrever 
como os médicos se relacionam com sua equipe de saúde no processo de 
construção individual e coletiva do conhecimento, analisar as contribuições das 
reflexões multidisciplinares em equipe para a Educação Permanente em Saúde e 
propor a partir das reflexões realizadas, modelos de discussões multidisciplinares 
que fortaleçam a política de EPS. Metodologia: estudo qualitativo, tipo estudo de 
caso, descritivo, por meio de entrevistas semiestruturadas e oficinas realizadas com 
cinco médicos das Unidades de Saúde da Família de uma cidade do interior do Rio 
de Janeiro. Utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin para tratamento dos dados. 
Resultado/Discussão: quatro categorias emergiram da pesquisa: desafio da 
integração dos diferentes saberes, sobrecarga de trabalho, médico: profissional 
reflexivo e oportunizando espaços de troca: implicações à prática do médico da 
Atenção Primária à Saúde. Os profissionais trouxeram suas inquietações acerca da 
pouca interação com a equipe dificultando a integração aos vários saberes aliados a 
uma visão vertical da política de Educação Permanente em Saúde. A pouca vivência 
de análise crítica da prática de forma coletiva reputam, em parte, à sobrecarga de 
trabalho. A criação das oportunidades de interação com a equipe a partir  das 
oficinas permitiu a construção coletiva para soluções de problemas gerando produto  
ao serviço. Considerações finais: compreender as relações entre médicos e sua 
equipe, suas inquietações, ouvi-los e trazê-los à oportunidade da reflexão sobre a 
prática demonstra o quão enriquecedor à sua própria formação, essa prática pode  
se tornar e parece ser um caminho para o fortalecimento ao que se propõe a política 
de Educação Permanente em Saúde. 

 
Palavras-chave: Equipe de Assistência ao Paciente. Educação Continuada. 
Atenção Primária à Saúde. Relações Interprofissionais. Pessoal de Saúde e 
Comportamento Cooperativo. 
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ABSTRACT 
 
 
Introduction: the Permanent Education of health professionals based only on the 
transmission of knowledge, without the discussion of processes and active 
participation, often does not bring effective results in what is proposed. This fact 
was observed in the educational activities developed by the Department of Health 
of a municipality in the interior of the State of Rio de Janeiro, which brings the 
model of theoretical classes to the policy of Permanent Education in Health to 
Family Health Units. At these times, it was possible to perceive the diversity of 
visions among the medical professionals about the Permanent Education and the 
influence of the multidisciplinary discussions in the work environment of Primary 
Health Care Objectives: FHU physicians' conceptions of multidisciplinary 
reflections and their influence on the improvement of health actions, describe how 
physicians relate to their health team in the process of individual and collective 
construction of knowledge, analyze the contributions of multidisciplinary reflections 
in team for the Permanent Education in Health and propose from the reflections 
carried out, models of multidisciplinary discussions that strengthen the policy of 
PEH. Methodology: a qualitative study, a descriptive case study, through semi-
structured interviews and workshops with five physicians from the Family Health 
Units of a city in the interior of Rio de Janeiro. The Bardin content analysis was 
used to treat the data. Results/Discussion: four categories emerged from the 
research: challenge of the integration of different knowledge, work overload, 
medical: reflexive professional and opportunities for exchange: implications to the 
practice of the Primary Health Care doctor. The professionals brought their 
concerns about the lack of interaction with the team making it difficult to integrate 
the various knowledge allied to a vertical vision of the policy of Permanent 
Education in Health. The little experience of the critical analysis of the practice in a 
collective way is considered, in part, to the overload of work. The creation of 
opportunities for interaction with the team from the workshops enabled the 
collective construction for solutions to problems generating product to the service. 
Final considerations: understand the relationships between doctors  and their 
staff, their concerns, listen to them and bringing them to the opportunity of reflection 
on practice demonstrates how enriching to their own training, this practice can 
become and seems to be a way to strengthen what is proposed to the policy of 
Permanent Education in Health. 

 
Keywords: Patient Care Team. Continuing Education. Primary Health Care. 
Interprofessional Relations. Health Personnel and Cooperative Behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O maior apetite do homem é desejar ser.  

Se os olhos veem com amor o que não é, tem ser.  

(Manoel de Barros) 

 

O interesse em realizar este estudo ocorreu a partir da vivência do 

pesquisador em atividades tidas como de Educação Permanente em Saúde (EPS) 

em Petrópolis-RJ no ano de 2015. O autor, enquanto médico, participou ativamente 

das reuniões semanais dos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) do 

município. 

Percebia-se que a EPS era entendida como aulas teóricas, atualização 

pontual, não se evidenciavam as discussões multidisciplinares e, quando ocorriam, a 

maioria dos médicos não estava presente. Inquietava-o o porquê não havia 

discussão sobre os problemas da prática e o distanciamento dos colegas médicos. 

A partir disso, numa conversa com médicos vinculados às unidades 

mantidas por uma Instituição de Ensino Superior (IES), deparou-se com relatos ricos 

em relação aos processos de trabalho em equipe. Muitos contavam experiências 

exitosas das relações interprofissionais e o quanto qualificavam o processo de 

trabalho. 

Diante dessas inquietações, buscou-se compreender como se dava a 

relação do médico com a equipe de saúde, no que se refere às reflexões em serviço, 

e, se havia influência na sua formação permanente, no sentido de fortalecer a EPS. 

Segundo Valente (2009, p. 27.): 

 
[...] a Formação Permanente é um processo que não é estanque, se dá 
durante toda a vida, e a partir dela muitos problemas são 
resolvidos/equacionados em situação, visto que, no momento mesmo da 
ação, o profissional reflete, busca suas hipóteses de solução, decide sobre  
a prática futura, resultando na efetivação de um movimento que parte da 
prática e retorna a ela de maneira transformadora. 
 

A EPS é uma política de ensino instituída pelo Ministério da Saúde (MS) e 

está em vigor desde o ano de 2004. Ela procura romper com o modelo unidirecional 

de aulas teóricas na atualização dos profissionais de saúde e traz para dentro do 

processo de trabalho a problematização como ferramenta facilitadora à produção do 

conhecimento (BRASIL, 2004; BRASIL, 2012b). 
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A EPS nasceu com a ideia da descentralização, da crítica reflexiva do 

processo de trabalho. O profissional médico integrante da equipe de saúde da APS 

deve trabalhar para seu fortalecimento e todos participarem ativamente das  

reflexões multidisciplinares (BRASIL, 2012b). 

O cenário de prática da Atenção Primária (AP) é complexo e amplo, ainda 

que os profissionais sejam capacitados, os desafios da prática e as frequentes 

modificações necessitam que suas atividades sejam constantemente repensadas. 

A despeito das recentes mudanças, ao se avaliar a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB), evidencia-se a complexidade, o alcance e a abrangência 

das suas ações: promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde (BRASIL, 2017) 

Dessa forma, a investigação dos processos de aprendizagem na APS deve 

ser estimulada, evidencia-se que a EPS dos profissionais de saúde baseada apenas 

na transmissão do conhecimento sem discussão dos processos e participação ativa, 

muitas vezes, não traz resultados efetivos no que se propõe (FIGUEREDO et al., 

2014). 

Na perspectiva de trazer os profissionais médicos a repensarem as relações 

com sua equipe, apresenta-se o objeto de pesquisa: Implicações da EPS na prática 

do Médico da Unidade de Saúde da Família a partir das reflexões multidisciplinares. 

Diante do objeto da pesquisa foram delineadas as questões norteadoras: 

a) Quais as implicações da participação dos médicos das Unidades 

de Saúde da Família (USF) na equipe multidisciplinar para a EPS?” 

b) Quais as concepções dos profissionais médicos da Unidade de 

Saúde da Família a respeito da EPS? 

c) A participação dos médicos das USF nas reflexões 

multidisciplinares em serviço contribui para a sua prática? 

 

Diante do exposto o objetivo geral será: compreender as concepções dos 

médicos das USF acerca das das reflexões multidisciplinares e sua influência para a 

melhoria das ações em saúde. E, como objetivos específicos: 

 descrever como os médicos se relacionam com sua equipe de saúde no 

processo de construção individual e coletiva do conhecimento; 

 analisar as contribuições das reflexões multidisciplinares em equipe para a 

EPS; 
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 propor a partir das reflexões realizadas, modelos de discussões 

multidisciplinares que fortaleçam a política de EPS. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Este estudo se justifica, pois, o pesquisador pode notar em seu cotidiano 

como as relações entre os profissionais ainda é hierarquizada, vertical, médico- 

centrada, entraves à política de Educação Permanente (EP). Ainda são poucos os 

estudos que se dedicam a escutar o profissional médico acerca das suas 

concepções das relações multidisciplinares e reflexão da prática. 

Outrossim, é que apesar dos avanços notáveis da Medicina nos cuidados  

em saúde, percebe-se que o grande desafio dos tempos atuais é  equilibrar o uso 

das tecnologias duras dos procedimentos e exames, das leves, das relações 

interpessoais e interprofissionais, para que se atinja o que Merhy (2002) denominou 

de cuidado vivo em saúde. 

Para Centre for the Advancement of Interprofessional Education (2002, p. 2) 

“a educação interprofissional ocorre quando duas ou mais profissões  aprendem 

entre si, com e sobre as outras, para melhorar a colaboração e a qualidade dos 

cuidados”. A EPS como política permite esta troca, porém, o pesquisador evidencia 

na realidade em que trabalha o autoisolamento do médico nas reflexões 

interprofissionais. 

Ainda assim, é importante ressaltar que o isolamento médico da participação 

das atividades em equipe, não é um fato restrito à realidade deste pesquisador, pois 

segundo Peduzzi (2013, p. 978) “a tendência dos profissionais de cada área 

trabalhar de forma isolada e independente das demais expressa sua longa e intensa 

formação também isolada e circunscrita a sua própria área de atuação”. 

Esta afirmação reforça a necessidade de investigação dos processos que 

entravam os avanços da política de EPS, as concepções dos profissionais e, a partir 

da reflexão na ação, trazer mudanças a esse paradigma. 

Para a consolidação do arcabouço teórico, realizou-se busca em base de 

dados usando os descritores: equipe de assistência ao paciente, Educação 

Continuada (EC), APS, relações interprofissionais, pessoal de saúde e 

comportamento cooperativo. Seguiu-se ao uso de operadores booleanos and, or e 

not, alternando-se descritores e booleanos visando encontrar a produção científica 
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atual. Utilizou-se as bases de dados: Literatura Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE) e na biblioteca virtual Cochrane Library (Figuras 1 e Quadro 1). 

 
Figura 1 – Fluxograma de seleção dos periódicos. 
 
 

                                 Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Quadro 1 – Síntese dos resultados da busca. 
 

TÍTULO AUTORES PERIÓDICO SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

 
Educação permanente, 
continuada e em serviço: 
desvendando seus conceitos 

 

 
SARDINHA et 

al. 

 

 
v. 12, n. 29, 

p. 307-322, 

2013 

"A educação continuada é definida 
como um conjunto de atividades 
educativas para atualização do 
indivíduo. O conceito de Educação 
Permanente em Saúde é definido 
como aprendizagem no trabalho, 

em que o aprender e o ensinar são 
incorporados ao cotidiano." 

 

 

 

 

Papéis profissionais de uma 
equipe de saúde: visão de 
seus integrantes 

 

 

 

SAAR; TREVIZAN. 

 

 

 

 

v. 15, n. 1, p. 

106-112, 

2007 

"A interdisciplinaridade representa 
toda atividade  desenvolvida e 
vivenciada a  partir de  distintos 
enfoques, integrando   diferentes 
conteúdos e convergindo-os para 
determinado  objetivo.  Em  outras 
palavras, abrange um fenômeno que 
deve ser analisado sob a ótica de 
diversos ramos do conhecimento de 
tal forma que os vários profissionais 
envolvidos o visualizam na sua 

totalidade" 

Delivering practice based 
interprofessional education 
to community mental health 
teams: Understanding some 
key lessons. Nurse 
Education in Practice 

 
 

REEVES et al. 

v. 6, p. 5, p. 

246-253, 

2006 

"A palavra disciplinar se refere a 
campos de conhecimentos ou áreas 
de estudos. Já a palavra profissional 
faz referência ao campo de práticas 
ou prática que exige qualificação e 
algumas vezes longa preparação" 

Educação interprofissional: 
formação de profissionais 
de saúde para o trabalho 
em equipe com foco nos 
usuários 

 

PEDUZZI et 

al. 

 

v. 47, n. 

4, p. 977- 

983, 2013 

 

"A literatura apresenta concepções 
distintas de educação uniprofissional, 
multiprofissional e interprofissional". 

O trabalho de equipe no 
programa de saúde da 
família: reflexões a partir de 
conceitos do processo 

grupal e de grupos 
operativos 

 
FORTUNA et 

al. 

 
v. 13, n. 2, 
p.262-268, 

2005. 

"A equipe não se faz apenas pela 
convivência de trabalhadores num 
mesmo estabelecimento de saúde. 
Precisa ser construída e entendida 

como uma estrutura em permanente 
desestruturação/reestruturação" 

Desafios e perspectivas na 
educação permanente em 
saúde desenvolvida na 

atenção primária: uma 
revisão bibliográfica. 

 

FIGUEIREDO 

et al. 

 

v. 7, n. 4, 

2014 

 

"Conclui-se que há a necessidade de 
se desenvolver meios que 

esclareçam os propósitos da 
Educação Permanente em Saúde”. 

 
 

Percepção dos médicos 
sobre o curso facilitadores 
de Educação Permanente 
em Saúde. 

 

 
CARVALHO et 

al. 

 

 
v. 35, n. 1, p. 

132-141, 

2011 

"A principal contribuição referida pelos 
médicos participantes do curso está 
relacionada a mudanças no processo 
de trabalho das equipes, 
principalmente por meio de melhorias 
das atitudes dos profissionais na 
forma de se relacionar com o outro” 
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Educação permanente em 
saúde: desafio ambicioso e 
necessário. Interface, 

Comunicação, Saúde, 
Educação. 

 
CECCIM. 

 

v. 9, n. 16, 

p. 161-168, 

2005 

"A Educação Permanente em Saúde 
opera o Quadrilátero da Formação: a 
interação entre os segmentos da 

formação, da atenção, da gestão e do 
controle social em saúde. 

Interprofessional 
Education: the genesis of a 
global movement. London: 
Center for the 
Advancement of 
Inteprofessional Education 

 
 

BARR et al. 

 
p. 1- 50 

 

2015 

O estudo faz uma comparação entre 
as interações interprofissionais em 
vários países do mundo e reforça a 
necessidade de promovermos o 

debate sobra as relações 
interdisciplinares. 

Fortalecimento da atenção 
primária à saúde: 
estratégia para 
potencializar a 
coordenação dos 
cuidados. 

ALMEIDA; 
FAUSTO; 
GIOVANELLA. 

 
 

v. 29, n. 2, p. 

89-95, 2011 

"médicos e enfermeiros 
demonstram que é premente 
intensificar estratégias para dar 
visibilidade ao trabalho e valorizar a 
atuação dos profissionais da 
Estratégia de Saúde 

da Família". 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
 

 

Esta revisão permitiu evidenciar que há um grande número de publicações 

sobre as relações multidisciplinares, interprofissionais e EP, porém, o objeto deste 

estudo persiste como uma lacuna, o que ratifica sua relevância. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

Tentei descobrir na alma alguma coisa mais profunda do que não saber nadasobre 

as coisas profundas. Consegui não descobrir. 

(Manoel de Barros) 

 
 

Faz-se necessário abordar a formação do profissional médico no Brasil, sua 

atuação na APS, bem como contextualizá-las com as relações com a equipe de 

saúde e a política de EPS. 

 

2.1 HISTÓRICO SOBRE A FORMAÇÃO MÉDICA NO BRASIL 

 

O marco histórico, deste estudo, para análise da formação médica no Brasil 

foi o início do século XX, período que sofreu uma forte influência americana na 

formação dos profissionais a partir do relatório de Flexner publicado nos Estados 

Unidos em 1910. 

O professor americano Abraham Flexner coordenou uma avaliação de todos 

os cursos de Medicina dos Estados Unidos e Canadá num total de 155, levando ao 

fechamento de inúmeras escolas e padronização de outras tantas, consolidando as 

bases do curso de Medicina no modelo anatomopatológico que se conhece, e 

fortemente, baseado no modelo biomédico (FLEXNER, 1910). 

Flexner (1910) encerrou sua análise com acreditação de apenas 33 escolas 

aptas a funcionar. É importante ressaltar que até aquele período não havia 

regulamentação para a abertura de escolas médicas, nem padronização, por isso a 

importância do relatório. A sistematização do curso de Medicina em ciclos básicos 

com ênfase na fisiopatologia da unicausalidade do processo saúde/doença e os dois 

últimos anos eminentemente práticos persistiu como modelo em muitas escolas 

médicas até os dias atuais (PAGLIOSA; ROS, 2008). 

A crítica ao modelo reducionista, centrado na doença, começou a ganhar 

força na década de 60 do século passado, intensificando-se nas décadas 70 e 80, 

forçando as mudanças constitucionais na saúde, visando mobilizar transformações 

da prática da formação médica. Destacam-se nessa agenda a chamada ao modelo 

de Medicina integral para o cuidado que ocorreu na Conferência Internacional da 
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Organização Mundial da Saúde, em Alma-Ata, em 1978. 

Dez anos após a reunião de Alma Ata aconteceu o encontro da Federação 

Mundial de Educação Médica no qual foi elaborada a Declaração de Edimburgo 

trazendo profundas mudanças na formação médica, destaca-se o olhar da 

integralidade no cuidado e a importância da relação do indivíduo com o ambiente e a 

família (PAGLIOSA; ROS, 2008). 

Tais mudanças no cenário internacional foram acompanhadas no Brasil pelo 

movimento sanitarista que culminou na formação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

em 1988. O SUS tem por princípios doutrinários a universalidade, integralidade e a 

equidade, além dos princípios organizativos de descentralização, regionalização, 

hierarquização e controle social. A universalidade entende a saúde como direito  

dos cidadãos, tendo o Estado a obrigação de prover atenção à saúde (BRASIL, 

2014). 

A integralidade concebe a atenção à saúde para além dos meios curativos, 

envolvendo também os preventivos, tanto no âmbito individual quanto no coletivo. Já 

a equidade garante que todos tenham igualdade de oportunidade em utilizar 

serviços do sistema de saúde. A Constituição Federal afirmou que entre outras 

responsabilidades, compete ao SUS ordenar a formação de recursos humanos na 

área de saúde e incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 

tecnológico, dessa forma colocando o SUS como cenário preferencial de formação 

dos profissionais da área da saúde (BRASIL, 2014). 

O desafio colocado para os educadores médicos ao final do século XX foi 

formar um profissional para esta nova realidade, ou seja, um profissional que 

atuasse na integralidade do cuidado, com ações de promoção e prevenção da 

saúde, com compromisso social e que atendesse às demandas de saúde da 

comunidade, como parte integrante do SUS. 

Como resposta a esta demanda profissional, a década de 1990 foi marcada 

por um momento de reflexão e avaliação do ensino médico no Brasil. Em 1991, foi 

criada a Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico 

(CINAEM). Esta entidade teve como objetivo avaliar os recursos humanos, o modelo 

pedagógico e sua relação com a qualidade da formação médica (MACHADO, 1999). 
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Entre as conclusões da CINAEM estava a necessidade de uma ampla 

transformação da escola médica, com o desenvolvimento de currículos que 

preparem o estudante de Medicina para o atendimento às principais necessidades 

de saúde da população brasileira. 

Esse contexto permitiu uma ampla discussão do texto que viria a compor as 

futuras Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). Essa proposta veio a ser 

homologada em 2001 e serviu de modelo para as DCN de outros cursos de 

graduação na área da saúde, posteriormente, a DCN foi atualizada em 2014. 

(BRASIL, 2014). 

Dentre as atribuições da DCN (BRASIL, 2014) está no artigo 3º: 

 

O graduado em Medicina terá formação geral, humanista, crítica, reflexiva e 
ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, 
com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, 
nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e 
compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde 
integral do ser humano e tendo como transversalidade em sua prática, 
sempre, a determinação social do processo de saúde e doença. 

 

No entanto, o modelo hegemônico de formação desde o início do século XX 

(modelo Flexineriano), ainda exerce forte influência na educação médica e persiste 

como desafio às mudanças de paradigma da sua formação. 

 

2.2 POLÍTICA DE EPS E A APS 

 

A EPS tem sido apresentada com divergência de conceitos e terminologias. 

É percebido que existe certa confusão haja visto que se fala em EC, EP e 

treinamento em serviço muitas vezes como sinônimos, mas o MS ao adotar o termo 

EPS como política deixa claro que se trata de reflexão multidisciplinar que emerge  

do processo de trabalho. 

Segundo Massaroli e Saupe (2008, p. 2) relativamente à EC, é notável que 

“englobaria as atividades de ensino após o curso de graduação com finalidades mais 

restritas de atualização, aquisição de novas informações, com atividades de duração 

definida e através de metodologias tradicionais”. 

O MS deixou claro que o engajamento dos profissionais à política de EPS 

será fundamental na reformulação do modelo de atualização (BRASIL, 2012b). É no 

trabalho, nas USF, onde se inserem grande parte dos profissionais da AP do Brasil. 
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Para Godinho e Tavares (2009): 

 
A educação emerge no campo da prática, fundamentando a teoria e criando 
condições de uma reflexão crítica, gerando novos conceitos teóricos. Daí a 
necessidade do constante movimento entre teoria e prática para estimular a 
EC da equipe de saúde, tornando-os sujeitos do seu processo educacional, 
trabalhando novos dispositivos e métodos para melhor desenvolverem a  
sua prática. 

 

No entanto, esse modelo ainda não é utilizado, de forma preponderante, 

sobretudo, quando se trata de atualização dos profissionais de saúde, pois muitas 

vezes é realizada sem reflexão dos processos de trabalho (BRASIL, 2012b; 

ALMEIDA; FAUSTO; GIOVANELLA, 2011). 

Faz-se necessário entender o que é APS, pois configura a porta de entrada 

para o SUS. Primária no sentido primordial, capaz de atender e resolver a maioria 

dos problemas de saúde da população. 

 

A AP caracteriza-se por atributos essenciais: 

a) primeiro contato no qual o paciente acessa ao sistema de saúde, e é 

acolhido em suas demandas; 

b) pela longitudinalidade do cuidado, pois é o espaço no qual o usuário não 

conhece o termo alta, ele é cuidado ao longo de todos os ciclos da sua 

vida; 

c) pela integralidade no qual o paciente é visto como um todo na visão de 

que saúde não é apenas ausência de doença, e, sim uma complexa 

relação social, ambiental e física e; 

d) pela coordenação das ações em saúde que visa ordenar a rede de 

cuidado. 

 

Além de atributos essenciais, existem os chamados derivados, que guardam 

a relação com a orientação comunitária – familiar e cultural, entendendo o indivíduo 

como parte do meio em que vive e das relações que constrói em sociedades 

(STARFIELD, 2002). 

No Brasil o programa prioritário para a consolidação da APS é a Estratégia 

de Saúde da Família (ESF). Este é um programa introduzido em 1994 que visou 

reorganizar a AP do país e aprofundar a resolutividade criando as USF. 

Para se ter uma ideia da complexidade de uma USF, ela possui atualmente 
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quarenta cadernos instrutivos sobre as ações que devem realizar, desde 

atendimento domiciliar, passando pelo acolhimento de emergências, até cuidados de 

doenças crônicas e raras (BRASIL, 2012b). 

Para normatizar as ações foi criada a PNAB em 2006 que é um dos 

principais instrumentos de consolidação do SUS. Sofreu mudanças em 2011 

(BRASIL, 2011), e desde 2015 vem sendo discutido o novo modelo para 

incorporação das experiências ao longo do tempo, sendo publicada em 2017 sua 

última atualização (BRASIL, 2012b; BRASIL, 2017) 

A nova PNAB (BRASIL, 2017) normatiza as ações das USF, do seu 

funcionamento: 

 
Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) tenham seu 
funcionamento com carga horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo 
cinco dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso 
facilitado à população. Horários alternativos de funcionamento podem ser 
pactuados por meio das instâncias de participação social, desde que 
atendam expressamente a necessidade da população, observando, sempre 
que possível, a carga horária mínima descrita acima. 
 
Como forma de garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso e 
resolutividade das equipes que atuam na Atenção Básica (AB), recomenda- 
se: i.- População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de equipe 
de Saúde da Família (eSF) de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do 
seu território, garantindo os princípios e diretrizes da AB. 

 

Entre as mudanças ocorridas em 2017 que impactaram a saúde da família 

está a flexibilização da equipe mínima, antes era composta por, no mínimo, um 

médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e os agentes comunitários, e 

deveriam ser em número necessário à cobertura total do território, sendo um agente 

para no máximo 750 pessoas. Agora, o seu número é calculado pela vulnerabilidade 

do território, PNAB (BRASIL, 2017): 

 

ESF é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da 
AB no país, de acordo com os preceitos do SUS. É considerada como 
estratégia de expansão, qualificação e consolidação da AB, por favorecer 
uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a 
resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, 
além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. 
 
Composta no mínimo por médico, preferencialmente da especialidade 
medicina de família e comunidade, enfermeiro, preferencialmente 
especialista em saúde da família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e 
Agente Comunitário de Saúde (ACS). Podendo fazer parte da equipe o 
Agente de Combate às Endemias (ACE) e os profissionais de saúde bucal: 
Cirurgião-dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e 
auxiliar ou técnico em saúde bucal. 
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O número de ACS por equipe deverá ser definido de acordo com base 
populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, 
de acordo com definição local. Em áreas de grande dispersão territorial, 
áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% 
da população com número máximo de 750 pessoas por ACS. 
 
Para eSF, há a obrigatoriedade de carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais para todos os profissionais de saúde membros da ESF. Dessa 
forma, os profissionais da ESF poderão estar vinculados a apenas uma  
eSF, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) vigente. 

 

A flexibilização em relação ao agente comunitário, ou seja, seu número não 

está mais ligado à cobertura total do território e, sim à vulnerabilidade, diminui a 

presença deste fundamental profissional nas ações em saúde. Sob a justificativa de 

ajuste fiscal, visando cortar gastos, pode-se chegar a ter uma equipe mínima com 

apenas um ACS. 

Segundo Morosini (2018, p. 16) “essas alterações articuladas abrem um 

precedente inédito na história da PNAB, que desestabiliza o compromisso da política 

com a universalidade da atenção à saúde no SUS”. 

A PNAB também dispõe acerca das relações multidisciplinares e a 

importância da participação da construção da Política de Educação Permanente por 

todos os membros da equipe: 

 
XX.Realizar trabalhos interdisciplinares e em equipe, integrando áreas 
técnicas, profissionais de diferentes formações e até mesmo outros níveis 
de atenção, buscando incorporar práticas de vigilância, clínica ampliada e 
matriciamento ao processo de trabalho cotidiano para essa integração 
(realização de consulta compartilhada - reservada aos profissionais de nível 
superior, construção de Projeto Terapêutico Singular, trabalho com grupos, 
entre outras estratégias, em consonância com as necessidades e  
demandas da população); 
 
XXI.Participar de reuniões de equipes a fim de acompanhar e discutir em 
conjunto o planejamento e avaliação sistemática das ações da equipe, a 
partir da utilização dos dados disponíveis, visando a readequação constante 
do processo de trabalho; 
 
XXII.Articular e participar das atividades de EP e EC. 

 

Diante da atualização da PNAB (BRASIL, 2017), para o pesquisador, 

aumenta-se o desafio de acesso universal à saúde com a redução da formação das 

equipes completas nas USF e, consequentemente, torna o desafio das políticas de 

fortalecimento do SUS mais frágeis. 

Para Morosini (2018, p. 22): 
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São particularmente preocupantes as consequências do possível 
descompromisso dos gestores com a oferta universal dos serviços de AB, a 
segmentação do acesso ao cuidado e a desvinculação das equipes dos 
territórios. 

 

2.3 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA APS 

 

Para a construção de relações e cuidados adequados em saúde é preciso 

abandonar o olhar compartimentado. Muitas vezes os profissionais funcionam como 

ilhas de conhecimentos, não há troca permanente e os setores não conversam entre 

si. 

Segundo Ceccim (2005, p. 164): 

 
[...] tradicionalmente, o setor da saúde trabalha com a política de modo 
fragmentado: saúde coletiva separada da clínica, qualidade da clínica 
independente da qualidade da gestão, gestão separada da atenção,  
atenção separada da vigilância, vigilância separada da proteção aos 
agravos externos e cada um desses fragmentos divididos em tantas áreas 
técnicas quantos sejam os campos de saber especializado. 
 
Essa fragmentação também tem gerado especialistas, intelectuais e 
consultores (expertises) com uma noção de concentração de saberes que 
terminam por se impor sobre os profissionais, os serviços e a sociedade e 
cujo resultado é a expropriação dos demais saberes e a anulação das 
realidades locais em nome do conhecimento/da expertise. 

 

O autor supracitado retomou o problema central da formação em saúde 

altamente voltada ao tecnicismo, à hipervalorização de algumas classes de 

profissionais e, consequentemente, um entrave às discussões multidisciplinares. 

Diante do paradigma do cuidado centrado na fragmentação, o cenário da 

USF, teoricamente, aponta para um caminho distinto, das relações em equipe de 

forma construtivista e o pesquisador entende as relações em equipe “como uma  

rede de relações entre pessoas, rede de relações de poderes, saberes, afetos, 

interesses e desejos” (FORTUNA et al. 2005, p. 264). 

Para Fortuna et al. (2005, p. 266) “o entendimento das relações em equipe  

da USF passa por vetores que permitem a análise da sua dinâmica”: 

 

Filiação: refere-se, principalmente, aos primeiros contatos entre os 
trabalhadores quando se conheceram e souberam que iriam trabalhar 
juntos. É importante assinalar que se fazem escolhas e, no caso do PSF, os 
trabalhadores fizeram a opção de se afiliarem a uma dada equipe. 
Pertença: à medida em que os trabalhadores vão convivendo uns com os 
outros, vão desenvolvendo o sentimento de que fazem parte da equipe, de 
que pertencem a ela. O sentimento de pertença não se dá por si só, ele vai 
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sendo constituído. Você já se pegou perguntando-se: será que vou me 
adaptar a esse novo trabalho? Será que essas pessoas vão aceitar meu 
jeito de fazer as coisas? Antes era difícil, mas, agora, sou da equipe do  
PSF. 
Comunicação esse é um indicador importante dos vários momentos 
possíveis de se viver num grupo e numa equipe. A comunicação pode estar 
se produzindo em meio a ruídos, gerando mal-entendidos e situações 
paralisantes. Também pode ser um instrumento para crescimento e troca. 
Pode-se dizer que, nos grupos (também nas equipes), muitas coisas podem 
estar sendo faladas e compartilhadas sem estarem sendo ditas 
explicitamente. Essas coisas ditas assim, de modo implícito, precisam ser 
esclarecidas, colocadas na mesa, checadas. 
Cooperação a cooperação diz respeito à articulação dos integrantes da 
equipe, de seus saberes, e de seus fazeres, para a execução da tarefa a 
que esse grupo se propõe. O par “oposto” da cooperação é a competição. 
Nos momentos de muita competição, a cooperação tende a ser quase 
ausente e vice-versa. 
Pertinência: tem a ver com o compromisso da equipe, com as tarefas a que 
se propôs. Uma equipe do PSF, que estabelece como tarefa tomar por 
objeto a família em seu contexto, e passa a atender somente indivíduos na 
perspectiva de medicar suas queixas, está sem pertinência, com uma de 
suas tarefas explícita. 
Tele: esse aspecto do grupo diz respeito ao “clima” que se sentiu nas 
reuniões e encontros. O “clima” pode estar tenso, pode estar de satisfação e 
amabilidade, enfim, varia conforme o momento vivido. “Climas” muito 
permanentes, que ficam muito tempo da mesma forma, podem indicar 
conflitos aparentemente ocultos ou paralisações desse grupo. 
Aprendizagem: pode-se dizer que, nos grupos (também nas equipes), 
muitas coisas podem estar sendo faladas e compartilhadas sem estarem 
sendo ditas explicitamente. Essas coisas ditas assim, de modo implícito, 
precisam ser esclarecidas, colocadas na mesa, checadas. 

 

Destaca-se o vetor que o autor denomina “TELE” que remete às relações de 

poder às vezes ocultas. Por vezes se depara com equipes de saúde absolutamente 

silenciosas, sem discussões acerca dos processos, aceitando orientações verticais 

sem análise crítica e, que podem estar vivendo um conflito oculto. Um olhar menos 

atento pode julgá-la com uma equipe sem problemas. 

 

2.4 O MÉDICO DA AP E O CICLO DA REFLEXIVIDADE: IMPLICAÇÕES PARA A 

MELHORIA DAS AÇÕES EM SAÚDE 

 

A seguir apresento as atribuições específicas do médico na APS 

preconizadas pelo MS (BRASIL, 2012b, p. 47-48): 

 

 Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; 

 Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, 
atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações 
etc.); 

 Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
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 Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, 
respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico deles; 

 Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a 
necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 

 Contribuir, realizar e participar das atividades de EP de todos os 
membros da equipe; 

 Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da UBS. 

 

Entre as atribuições comuns a todos da equipe da APS destaca-se ao 

“participar das atividades de EP” (BRASIL, 2012b, p. 45). O que denota a 

responsabilidade deste profissional no fortalecimento e participação da política de 

EPS e, a necessidade de um profissional reflexivo acerca das suas práticas. 

Trazer a prática reflexiva ao processo de trabalho multidisciplinar no espaço 

da USF pode levar o médico a ciclos reflexivos que contribuirão para a formação 

permanente, pois segundo Freire (1987, p. 68) “os homens se educam entre si, 

midiatizados pelo mundo” e, exorta que deve ser estimulada a troca de saberes para 

que a reflexão sobre a reflexão aconteça, e cada indivíduo de acordo com sua 

história, seus significados faça o movimento intrínseco do conhecimento, cada um a 

seu tempo, mas caminhando juntos na transformação de saberes. 

Diante disso, neste tópico, apresenta-se o referencial teórico para a reflexão 

na ação. Trata-se de Donald Schön, filósofo-professor do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), defensor do desenvolvimento de competências a partir do fazer 

na prática (VALENTE, 2009, p. 85). 

Schön (2000) com as ideias do profissional reflexivo passou a criticar a 

formação baseada no paradigma da “racionalidade técnica” que reduzia a solução 

dos problemas à bagagem teórica trazida. Segundo o autor, a racionalidade técnica 

baseava-se em ambientes previsíveis quando na verdade a vida é altamente 

complexa, incerta, necessitando que o profissional seja capaz de criar competências 

em zonas complexas e, para isso, o caminho escolhido era a ação reflexiva: 

 
[...] essas zonas indeterminadas da prática – a incerteza, a singularidade e 
os conflitos de valores – escapam aos cânones da racionalidade técnica. 
Quando uma situação problemática é incerta, a solução técnica de 
problemas depende da construção anterior de um problema bem-delineado, 
o que não é, em si, uma tarefa técnica. Quando um profissional reconhece 
uma situação como única não pode lidar com ela apenas aplicando técnicas 
derivadas de sua bagagem de conhecimento profissional. E, em situações 
de conflito de valores, não há fins claros que sejam consistentes em si e  
que possam guiar a seleção técnica dos meios (SCHÖN, 2000, p. 17). 
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Schön (2000) propôs a reflexão na ação como caminho de transformação 

tanto da forma de ensinar quanto de se atualizar – profissionais reflexivos. O autor 

referiu que há momentos distintos que caracterizam a reflexividade, espaço de 

contato com a ação e tempos de distanciamento do problema que permite pensá-lo  

e retorno à ação para modificá-la e, aí sim, caracterizando-se o profissional reflexivo. 

Segundo Valente (2009, p. 92). 

 

[...] na medida em que o profissional coloca para si as questões do cotidiano 
como situações problemáticas, ele está refletindo, está buscando uma 
interpretação para aquilo que é vivenciado. Quando o profissional faz esta 
reflexão ao mesmo tempo em que está vivenciando uma determinada 
situação, para Schön, ele faz uma reflexão na ação. 
Esta etapa permite uma reorientação da ação no momento mesmo em que 
está vivendo. Se essa reflexão se dá após a ação e tem caráter 
retrospectivo, o profissional reflete sobre a ação. Há um certo 
distanciamento, um olhar distinto daquele que vivenciou aquela ação. A 
reflexividade, portanto, consiste em tomar consciência da ação, de tornar 
inteligível a ação, pensar sobre o que faz. 
Por fim, um outro momento desse processo é a reflexão na ação. Aí se 
processa algo mais elaborado, no qual o próprio profissional busca a 
compreensão da ação, constrói sua interpretação e tem condições de criar 
outras alternativas para aquela situação. 

 

A reflexão na ação ganha a dimensão de análise das práticas profissionais 

na medida em que Valente (2009, p. 106) a partir das teorias de Schön (2000), 

desenvolveu o “ciclo da reflexividade”. 

 
O movimento AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO que se propõe neste ciclo requer 
que o profissional oriente sistematicamente a sua própria reflexão e análise, 
a partir das próprias ações iniciais - o conhecimento na prática - proveniente 
de habilidades culturais, profissionais, sociais e políticas; seguido da 
percepção - que compõe a reflexão na prática - pressupondo um processo 
de formação contínua; estimulando a reflexão sobre a reflexão sobre a 
prática, culminando no movimento de avaliação e decisão, com caráter 
retrospectivo, compondo um processo permanente. 

 

Portanto, este trabalho pretende trazer às discussões os momentos do ciclo 

da reflexividade (Figura 1). 
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AÇÃO  = CONHECIMENTO NA PRÁTICA 

REFLEXÃO SOBRE A REFLEXÃO 
 

= AVALIAÇÃO E DECISÃO 

FORMAÇÃO 
PERMANENTE 

PERCEPÇÃO = REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA 

PRÁTICA 

Figura 2 – Ciclo da Reflexividade. 

 

CICLO DA REFLEXIVIDADE 

Fonte: Valente (2009, p. 107). 
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3 METODOLOGIA 

 

“Quem anda no trilho é trem de ferro, sou água que corre entrepedras: 

liberdade caça jeito.” 

(Manoel de Barros) 

 

Para atingir os objetivos propostos o pesquisador optou por dividir sua 

metodologia em duas partes: a primeira foi composta pelas entrevistas individuais 

nas quais o autor buscou responder aos objetivos de compreender as concepções 

dos médicos das USF acerca das reflexões multidisciplinares e sua influência para a 

melhoria das ações em saúde e descreveu como os médicos se relacionavam com 

sua equipe de saúde no processo de construção individual e coletiva do 

conhecimento. 

No segundo momento o autor propôs as oficinas de EPS na qual utilizou a 

metodologia da observação participante e buscou responder aos objetivos de 

analisar as contribuições das reflexões multidisciplinares em equipe para a EPS e 

propôs a partir das reflexões realizadas, modelos de discussões multidisciplinares 

que fortaleceram a política de EPS. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, do tipo Estudo 

de Caso. Na pesquisa qualitativa, busca-se atribuir significado, interpretar um 

fenômeno, imerso no campo no qual pesquisador está mais preocupado com o 

processo do que propriamente com o resultado (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Segundo Minayo (2012) a pesquisa qualitativa permitiu dar sentido às 

investigações das relações sociais no qual o indivíduo se inseriu e dele extraiu os 

significados pertinentes. 

Para Ludke e André (1986, p. 44-45): 

 
[...] as características essenciais ao estudo de caso seriam: busca de 
descoberta, mesmo que o pesquisador parta de alguns pressupostos 
teóricos iniciais, teoria que servirá de esqueleto ou estrutura básica a partir 
da qual novos aspectos poderão ser detectados. [...] os estudos de caso 
enfatizam a interpretação em contexto, quer dizer, para compreender 
melhor a manifestação geral de um problema, as ações, percepções, 
comportamentos e interações das pessoas devem ser relacionadas à 
situação específica onde ocorrem, ou à problemática determinada a que 
estão ligadas. [...] os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma 
completa e profunda, procurando revelar a multiplicidade de dimensões 
presentes  numa determinada situação ou problema. [...] os estudos de caso 
procuram representar os diferentes e, às vezes, conflitantes pontos de vista 
presentes numa situação social. 
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Este estudo buscou investigar como unidade de caso as cinco USF 

vinculadas à Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP). A FMP autorizou a 

utilização do seu referido nome (ANEXO B). 

Esta pesquisa cumpriu as exigências referentes aos aspectos éticos, 

aprovado pela banca da Universidade Federal Fluminense, seguiu-se ao comitê de 

Ética e Pesquisa da FMP e, orientados pela Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2012a), no que se refere às Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, foi aprovada sob o 

número: 2.287.518 sob o CAAE 71955617.2.0000.5245 (ANEXO B). 

A justificativa da singularidade que marcou a escolha das cinco USF 

vinculadas à FMP como unidade objeto de análise, é o fato dos profissionais 

médicos além da parte técnica inerente à profissão eles também são professores 

e/ou preceptores do curso de Medicina. 

Acredita-se que as experiências do pesquisador como médico e preceptor, 

os conhecimentos práticos e teóricos das funções, corroboraram para a escolha da 

unidade de caso. O pesquisador, para Ludke e André (1986, p. 44-45) partiu do 

pressuposto dos seus conhecimentos acerca do objeto da pesquisa. 

Cinco profissionais preencheram os critérios de inclusão, serem médicos 

vinculados às USF mantidas pela FMP e, que estavam, no mínimo, há um ano no 

serviço. Foram excluídos da pesquisa os médicos que no período das entrevistas 

estavam de férias, os que estavam afastados por problemas de saúde, e os que se 

recusaram a participar do estudo. 

Os médicos tinham em média 33,2 anos, todos tinham especialização, três 

em Medicina de Família e Comunidade e dois em Saúde Coletiva. Dois já  

concluíram mestrado com concentração nas áreas de educação e saúde coletiva. 

Três profissionais estão na IES há quase dez anos, e os outros dois há menos de 

três anos trabalhando na USF tanto na assistência quanto na docência (Quadro 2). 
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Quadro 2  - Perfil dos participantes por faixa etária, especialidade e tempo na 

instituição. 

Idade/ faixa 

etária (Ano) 

Tempo de 

formado (Ano) 

Especialidade Tempo na 

instituição (Ano) 

P1 20 a 30 3 Saúde Coletiva 2 

P2 30 a 40 12 Medicina de Família / Mestrado 10 

P3 30 a 40 11 Medicina de Família / Mestrado 

em andamento 

9 

P4 30 a 40 2 Saúde Coletiva 1 

P5 30 a 40 12 Medicina de Família/ Mestrado 10 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Para realização da pesquisa foi conduzida uma sessão de coleta de dados 

com os profissionais, em datas e horários diferenciados, em função da 

disponibilidade de cada um. 

Antes do início da sessão de coleta de dados, cada um dos participantes 

assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), incluindo-se neste 

documento a autorização para a audiogravação que foi realizada em MP4 (ANEXO 

A). 

Com base no roteiro da entrevista semiestruturada pré-definida os 

entrevistados foram perguntados, individualmente, acerca das relações com a  

equipe de saúde, suas concepções acerca da política de EPS e a influência das 

discussões multidisciplinares em sua prática (APÊNDICE A). 

As entrevistas tiveram duração média de uma hora e trinta minutos. Após 

concluída a sessão de entrevista individual, o pesquisador seguiu os passos da 

Análise Temática de Conteúdo de Bardin: pré-análise dos dados coletados nas 

entrevistas com leitura flutuante após a transcrição das falas, buscando elencar os 

problemas e as hipóteses; em seguida se deu a codificação, na qual foram 

realizadas as definições das Unidades de Registro (UR) e, depois a categorização 

das falas. Posteriormente, foram definidos os grandes temas e a interpretação de 

acordo com os objetivos deste trabalho (BARDIN, 1979). 

Após a categorização das falas, seguiu-se à análise dos dados das 

entrevistas à luz da literatura e utilizou-se o conceito do ciclo da reflexividade para 

situar o paradigma em que se inseriu a reflexão realizada, pois, segundo Valente 
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(2009) a reflexão da prática dividiu-se em momentos (p. 107-108): 

 
[...] no primeiro momento, observa a sua própria realidade, e, a seguir, vai 
expressando suas percepções pessoais, efetuando uma primeira leitura 
“sincrética” sobre o seu conhecimento na prática; 
[...] no segundo momento, ele realiza uma reflexão sobre a reflexão 
realizada anteriormente, e separa os elementos articuladores que dificultam 
e os que facilitam a sua prática, refletindo e avaliando cada um deles e 
decidindo o que trará melhores possibilidades de agir, estabelecendo uma 
síntese sobre os elementos que envolvem a sua prática. 
[...] no terceiro momento, ele retorna para a realidade, trazendo consigo a 
bagagem da reflexão na ação e sobre a ação, por meio de sua capacidade 
de refletir criticamente sobre a sua prática, de modificá-la e de modificar-se, 
num processo contínuo/permanente de formação. 

 

3.1 PROJETO: OFICINA DE EP 

 

Tema: Situação Problema – A baixa utilização das evidências na solicitação 

de exames de rastreio 

Data: encontros em quatro quartas-feiras das 13h às 15h30min. 

Local: USF Machado Fagundes ou Unidade Estrada da Saudade 

 

OBJETIVO 

Esta oficina teve como objetivo reunir todos os profissionais que compõe as 

cinco equipes de saúde, nas quais os cinco participantes do estudo trabalhavam 

para que em construção conjunta, de forma reflexiva acerca das suas práticas, onde 

propuseram soluções aos problemas levantados. O tema escolhido desta oficina 

surgiu da demanda das equipes. 

 

JUSTIFICATIVA / CONTEXTUALIZAÇÃO 

A oficina se justificou, pois, apesar do desenvolvimento e ampliação das 

evidências científicas e seu fácil acesso, o que se observou foi que não há adesão 

às condutas comprovadamente eficazes na área da saúde. 

Para Ahn, Kim e Welch (2015, p. 1765-1767) essa realidade foi 

exemplificada pelos inúmeros rastreios desnecessários e solicitações de exames 

sem indicações mais precisas. 

Apesar do MS disponibilizar um caderno instrutivo (Caderno número 29 da 

AB) sobre os exames a serem solicitados, os profissionais médicos e enfermeiros 

das eSF relataram ter dificuldades na análise das diretrizes sobre as solicitações de 
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exames de rastreio e gostariam de refletir acerca desse problema. 

Foi proposto que se realizasse uma oficina de EP em quatro encontros, uma 

vez por semana, durante um mês, sobre o tema: enfrentamento à baixa utilização 

das evidências em solicitação de exames de rastreio. 

 

METODOLOGIA DA OFICINA 

Foi utilizada a observação participante nas oficinas, nas quais o pesquisador 

participou como moderador, integrado aos processos, mas com olhar sobre a 

realidade. 

Na observação participante “os pesquisadores são levados a compartilhar os 

papéis e os hábitos dos grupos observados para estarem em condição de observar 

fatos e comportamentos que não ocorreriam ou, que seriam alterados na presença 

de estranhos (LUDKE, 1986). 

O autor utilizou o diário de campo na observação das oficinas para a análise, 

pois, segundo Minayo (2012, p. 63-64) para a realização da observação participante 

é necessário: 

 

[...] dentro da ideia de registro dos dados, destacar o diário de campo. Nele 
pode-se colocar, diariamente, as percepções, angústias, questionamentos e 
informações que não são obtidas por meio da utilização de outras técnicas. 
[...] sobre ele o pesquisador se debruça no intuito de construir detalhes que 
no seu somatório vai congregar os diferentes momentos da pesquisa. 
[...] quanto mais rico for as anotações no diário, maior será o auxílio que 
oferecerá à descrição e à análise do objeto estudado. 

 

Para análise dos dados extraídos do diário de bordo também foi utilizada a 

Análise Temática de Bardin, ou seja, uma leitura flutuante das anotações do 

pesquisador, criação de UR, unidades de contexto e categorização (BARDIN, 1979). 

 

3.2 OFICINAS DE EP 

 

1º Encontro 

Apresentação do problema e discussão em cinco grupos, ou seja, cada 

unidade discutiu as suas dificuldades sobre a utilização das melhores evidências em 

solicitações de exames de rastreio. Cada grupo foi formado por médico, enfermeiro, 

agente comunitário e técnico de Enfermagem. (Tempo = 45 minutos). 

Após a discussão, cada grupo teve 15 minutos para sintetizar como se deu a 
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discussão e apresentar o principal obstáculo da sua equipe. 

Ao fim das apresentações o pesquisador solicitou que as equipes levassem 

os problemas, e, que no próximo encontro se reunissem e discutissem à luz da 

literatura o que encontraram para as soluções aos obstáculos. 

2º Encontro 

As equipes se reuniram por 45 minutos e discutiram sobre as soluções ao 

obstáculo levantado na semana anterior. 

Após discussão tiveram 15 minutos para sintetizar como se deu a discussão 

e as suas propostas com a moderação do pesquisador. 

Ao fim do segundo encontro, todos levaram as possíveis soluções e 

trouxeram suas reflexões para o terceiro encontro à luz da literatura. 

3º Encontro 

Cada grupo teve 45 minutos para discutir qual a solução elencada pelo 

grupo. 

Após a discussão cada grupo teve 15 minutos para sintetizar como se deu 

a discussão e a solução definida com a moderação do pesquisador. 

4º Encontro 

Implantação da solução e criação de um produto. 

Ao fim das quatro oficinas o pesquisador se reuniu com os cinco 

participantes médicos das equipes que tiveram três minutos para expressarem as 

reflexões sobre suas experiências na EPS. 

 

LIMITAÇÕES 

Destaca-se como principal limitação, o fato de que as reuniões não 

conseguiram seguir o modelo semanal. Houve quatro encontros, mas foram em 

datas diferentes do programado dada a dificuldade de se reunir todos os 

profissionais. O pesquisador julgou não ter impactado negativamente na análise. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esperou-se que, com as oficinas os profissionais praticassem a EPS, pois, 

muitos a compreendiam como, estritamente aulas teóricas (SARDINHA, 2013). Após 

as discussões emergiram novas dúvidas, novas hipóteses e o paradigma tecnicista 

pôde ser quebrado. 

Buscou-se que cada profissional e, em especial, os cinco participantes da 
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pesquisa, fizesse o seu ciclo da reflexividade (VALENTE, 2009), o que permitiu ao 

autor analisar as contribuições das reflexões multidisciplinares em equipe para a 

EPS e propuseram a partir das reflexões realizadas, modelos de discussões 

multidisciplinares que fortalecessem a política de EPS. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados deste estudo serão apresentados em duas partes, conforme a 

metodologia definida. No primeiro momento o pesquisador traz os resultados e as 

discussões das categorias que emergiram a partir das entrevistas semiestruturadas. 

No segundo momento há a discussão sobre os resultados da observação 

participante a partir das oficinas de EP realizadas. 

A formação das categorias se deu segundo Bardin (1979), leitura flutuante 

das audiogravações que foram transcritas, seguidas da codificação. Essa foi 

realizada a partir da repetição de palavras formando-se UR. Após a formação das 

UR seguiu-se o agrupamento em Unidade de Contexto e a formação  das  

categorias, a partir das entrevistas semiestruturadas: desafio da integração dos 

diferentes saberes (Quadro 3), sobrecarga de trabalho (Quadro 4) e médico: 

profissional reflexivo (Quadro 5). No segundo momento, da observação participante, 

emergiu a categoria: oportunizando espaços de troca: implicações à prática do 

médico da APS (Quadro 6). 

 

4.1 DESAFIO DA INTEGRAÇÃO DOS DIFERENTES SABERES 

 

Quadro 3 - Categorização do desafio da integração dos diferentes saberes. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

  Unidades de  registro Unidades de contexto Categoria 

  
 

"Sozinho” 

 

  

 
"Individualmente" Processo individualista   

Leitura 
Flutuante 

     “Reuniões desnecessárias" 

 

Desafio da 
integração                          

dos diferentes 
saberes 

  "Falta conhecimento" 
 

  

  "Discussões pobres" Monopólio  do saber   

  "Formações diferentes" 
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Os desafios das relações no trabalho em equipe pela dificuldade de 

integração dos vários saberes estavam presentes de forma constante nas falas dos 

participantes da pesquisa (Quadro 3). Denotam-se esses desafios da construção 

coletiva na fala a seguir: 

 

“Na maioria das vezes não discuto com minha equipe, faço 

minhas ações solitariamente [...]. [...] muitas vezes, perde-se 

tempo e se realiza pouco nessas discussões”. (P5) 

 

O pesquisador acredita que nesta fala evidencia-se o isolamento tecnicista, 

no qual o profissional se entende autossuficiente e seus conhecimentos acumulados 

determinam suas ações. Schön (2000, p. 15) denominou de paradigma da 

“racionalidade técnica”. 

Para Schön (2000 apud VALENTE, 2009, p. 111): “na racionalidade técnica 

os profissionais são aqueles que solucionam problemas instrumentais, selecionando 

os meios técnicos mais apropriados para propósitos específicos”. 

Ao reforçar a racionalidade técnica, percebe-se a preocupação na fala de P5 

sobre as suas ações, e a necessidade de não se “perder tempo” em discussões, a 

noção de que sua formação é o suficiente às soluções dos problemas. 

A percepção deste pesquisador é de que talvez o entendimento das 

discussões em equipe seja um grande desafio, pois não há espaço ao outro nesta 

construção, na medida em que esses encontros, muitas vezes, são tratados como 

improdutivos, o que corrobora com a fala de P1: 

 

“A integração no serviço às vezes é difícil, pois muitos 

agentes de saúde possuem formação de ensino 

fundamental, discutir questões mais complexas fica muito 

difícil”. (P1). 

 

Essa discussão em relação às dificuldades da integração dos vários saberes 

remete o pesquisador aos conceitos de núcleo e campo. 

Segundo Campos (2000, p. 220): 
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O núcleo demarcaria a identidade de uma área de saber e de prática 
profissional; e o campo, um espaço de limites imprecisos onde cada 
disciplina e profissão buscariam em outras o apoio para cumprir suas  
tarefas teóricas e práticas. 

 

O pesquisador entende a partir dos conceitos de núcleo e campo, que o 

médico, o enfermeiro, o nutricionista, os ACS, os profissionais que componham as 

equipes, cada um, possui seu núcleo de conhecimento que caracteriza sua 

formação, sua visão de mundo e, ao refletirem conjuntamente suas práticas, estão 

inseridos todos num mesmo campo que é a melhoria dos cuidados em saúde. 

Diante desse entendimento, não seria mais “complexo”, como refere P1, 

discutir com profissionais que tenham formação fundamental ou menos complexo, 

com os de nível superior, são apenas diferentes, contribuirão de acordo com seus 

núcleos de conhecimentos e construirão um campo de ação coletivamente. 

Destaca-se, nessas falas, que tanto os profissionais mais experientes (P5) 

quanto os recém-formados (P1) trazem a formação médica centrada e remetem às 

dificuldades que Pagliosa e Ros (2008) relataram sobre a implantação das 

mudanças necessárias à formação do graduando em Medicina e a quebra do  

modelo estritamente "Flexneriano". 

“Mesmo que se considere muito importantes suas contribuições para a 

educação médica, a ênfase no modelo biomédico, centrado na doença e no hospital, 

conduziu os programas educacionais médicos a uma visão reducionista” 

(PAGLIOSA; ROS, 2008, p. 496). 

Entretanto, apesar da forte formação tecnicista o profissional quando 

disposto a falar, percebe-se a reflexão na sua prática. O pesquisador destaca a fala 

de P2 como o primeiro momento do ciclo reflexividade que, segundo Valente (2009) 

ocorre sobre a sua realidade: 

 

“As reuniões de equipe são espaços em que discutimos 

mais coisas burocráticas e às vezes trago algum 

treinamento ou atualização na forma de aula. Poucas 

vezes discutimos algum caso, gostaria que tivéssemos 

mais discussões de casos em equipe, as visões dos 

outros profissionais enriquecem o debate [...]”. (P2). 
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Nota-se que P2, profissional há cerca de dez anos na equipe (Quadro 3), 

inicia sua fala remetendo ao paradigma tecnicista, de entendimento do espaço das 

reuniões como aula teórica. Porém, ao refletir sobre a sua realidade apresentou os 

momentos de troca em equipe como “ricos” e apontou a necessidade de mais 

espaço para esses momentos de interação e construção coletiva do conhecimento, 

em consonância com o que se propõe a Política de EPS. 

Para Gelbcke, Matos e Sallum (2012, p. 34) os “vários olhares” se fazem 

necessários para se atender às demandas do SUS, mas nem sempre é fácil 

conseguir a integração. A partir das reflexões sobre a realidade vivenciada, 

percebeu-se o isolamento, a visão muitas vezes estritamente tecnicista,  mas 

também apresentou caminhos para a saída deste paradigma. 

Em muitas falas é possível notar que quando as discussões em  equipe 

foram proveitosas e resolutivas o médico entende como um trabalho que Merhy 

(2002) denominaria de “vivo”. 

Trabalho vivo para Merhy (2002) reflete no uso das tecnologias leves, ou 

seja, refere-se às relações interpessoais, seja entre os membros da equipe de 

saúde, usuários ou serviço, ao fazer em saúde como um ato vivo e mutável, no qual 

o autor chamou de “ato intercessor do agir em saúde”. É preciso romper com o 

trabalho estritamente tecnológico, muitas vezes “morto”, pois não se faz saúde 

sozinho, e, é nas trocas que se constrói. 

Assim, segundo Neves (2008, p. 1954), enfrentar este paradigma: 

“Implica o gerenciamento das organizações de saúde de modo mais coletivo, 

com ordenamento organizacional coerente com ações em saúde voltadas para uma 

lógica usuário centrada [...]”. 

Diante do exposto o pesquisador acredita que o desafio da integração dos 

diferentes saberes passa pelo rompimento dos paradigmas tecnicistas e o médico 

centrado para as relações interpessoais e construções coletivas. 

A partir das falas e suas reflexões sobre as suas realidades, é possível 

perceber que os profissionais apontaram para caminhos, tais como: a necessidade 

de maior oportunidade de encontros e a organização das agendas para as ações. 
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4.2 SOBRECARGA DE TRABALHO 

 

As falas dos entrevistados trazem a necessidade de criarem as 

oportunidades para o espaço de troca de experiências e conhecimentos, mas a falta 

de tempo pelo excesso de trabalho é uma constante que traz inquietações aos 

profissionais médicos por não conseguirem enxergar a saída para uma demanda 

crescente de cobranças por metas cada vez mais complexas (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Categorização da Sobrecarga de Trabalho. 

 
Unidades de Registro Unidades de contexto Categoria 

  "Muito trabalho" 

 

  

 "Estresse" Excesso de trabalho  

 “Metas"   

Leitura 
Flutuante  

 

 Sobrecarga de 
trabalho 

  "Falta de tempo" 

 

  

  "Carga horária" Gestão do Tempo   

  "Agenda"     

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

A sobrecarga de trabalho médica é uma questão que vem sendo investigada 

no Brasil. 

Scheffer et al. (2015) ao realizar a demografia médica constatou que 30% 

dos profissionais relatavam sobrecarga de trabalho, acometendo em sua maioria os 

médicos mais jovens e não tendo diferença entre os gêneros, evidenciada na fala de 

P4: 

 

“É muito atendimento, muita burocracia, muitos papéis, 

não tenho tempo como gostaria para fazer as discussões 

com a equipe”. (P4). 

 

Percebe-se na fala de P4 ao confrontar sua realidade, primeiro momento do 

ciclo da reflexividade (VALENTE, 2009), ele demonstra o interesse em discussões 

com a equipe, porém, a sobrecarga de afazeres impede suas ações. É importante 

notar que a sobrecarga de trabalho não é exclusiva dos profissionais médicos. 

Em estudo de Pires et al. (2016) com a Enfermagem das USF os autores 

elencaram os fatores que levam à pesada carga de trabalho nesta categoria, com 
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destaque à sobrecarga de trabalho (p. 4): 

Dentre os principais elementos que aumentam as cargas estão problemas 

relacionados às condições de trabalho, os quais têm forte relação com a dimensão 

de gestão. Dentre eles se destacam: sobrecarga de trabalho; excesso de demanda; 

déficits na estrutura física; falhas no funcionamento da rede de atenção do SUS; 

insatisfação com salário considerado insuficiente e com a jornada de trabalho 

percebida como excessiva; escassez de recursos humanos e a sobrecarga causada 

pela realização de atividades administrativas. 

Destaca-se nas falas dos médicos, a falta de gestão do tempo como um dos 

problemas que levam à sobrecarga de trabalha e dificultam as relações em equipe, 

conforme a fala de P2: 

 

“Deveria ter mais tempo para a troca com a equipe, mas temos 

metas e metas, é muito trabalho, agendas lotadas”. (P2). 

 

Pires et al. (2016, p. 6) apontaram os caminhos para reduzir a sobrecarga de 

trabalho nas ePS: “o trabalho em equipe, o vínculo com o usuário, a presença dos 

ACS e a afinidade com o trabalho”. Destacam-se o trabalho em equipe e a presença 

dos agentes de saúde como enfrentamento da sobrecarga de trabalho. O primeiro é 

objeto de análise deste estudo e fora abordado na primeira categoria como um 

desafio, o segundo vem sendo, na opinião do pesquisador, desconstruído pela nova 

PNAB (BRASIL, 2017). 

A presença dos agentes comunitários nas equipes vem sendo ameaçada, 

haja visto o entendimento de que uma equipe mínima de profissionais pode ficar 

restrita a apenas um agente de saúde, visto que eles serão alocados de acordo com 

a disponibilidade e vulnerabilidades das áreas das UBS (BRASIL, 2017; MOROSINI 

et al., 2018). 

Diante do exposto e trazendo o ciclo da reflexividade à análise o  

pesquisador entendeu que os participantes estão no “segundo momento da 

reflexividade”, para Valente (2009, p. 108) é momento em que o profissional está 

“refletindo e avaliando cada um deles, e decidindo o que trará melhores 

possibilidades de agir”. 

Na primeira categoria eles confrontaram suas realidades, neste segundo 

momento eles refletiram sobre as reflexões anteriores, trazendo novas formas de 
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agir em equipe, apresentando os principais obstáculos e possíveis caminhos para a 

solução. 

 

4.3 MÉDICO: PROFISSIONAL REFLEXIVO 

 

Percebe-se que as falas dos entrevistados deixam claro o caminho proposto 

por Valente (2009) e seus ciclos reflexivos como a forma de atualização médica do 

grupo estudado (Quadro 5). 

 

Quadro 5 - Categorização – Médico Profissional Reflexivo 

  Unidades de Registro Unidades de contexto Categoria 

  "Reflito o que faço” 

 

  

 "Momentos de troca"       “Prática reflexiva”  

 Questiono minhas práticas"   

Leitur
a Flutuante   

Médico:  
profissional reflexivo 

 "Estudo"   

 "Cursos"         “Atualização”  

 
"Especialização" 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

As dúvidas diárias e a análise sobre suas práticas, revisitando erros e 

acertos ao longo do processo e os modificando é a forma preponderante das ações 

em saúde desse grupo. Schön (1992) chamou de reflexão o momento da ação, o ato 

da prática, o confronto com a realidade, o que caracteriza o profissional reflexivo, 

evidenciado pela fala de P2: 

 

“Estou sempre questionando o meu atendimento, minhas 

práticas, como faço e o que faço”. (P2). 

 

Apesar das dificuldades da integração ser uma das questões levantadas na 

primeira categoria, quando questionados acerca das influências das reflexões das 

equipes e sua interferência na sua formação continuada, eles relataram estarem 

atentos às demandas dos colegas e às análises das práticas dos pares, ainda que 

reconheçam serem poucos os momentos de troca, diante da falta de tempo e 
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oportunidades. 

 

“Muitas vezes as dúvidas dos colegas passam a serem 

minhas, saio das reuniões pensando em como tenho 

agido”. (P5). 

 

“As reflexões com a equipe são momentos em  que 

aprendemos muito, gostaria de ter mais espaços para 

fazer [...]”. (P3). 

 

O pesquisador entende as falas como processo do profissional reflexivo, ele 

reflete a sua prática, os problemas são trazidos à sua vivência, sua realidade é 

analisada, caracterizando o que Schön (2000) definiu como profissional reflexivo. 

 
Na medida em que o profissional coloca para si as questões do cotidiano 
como situações problemáticas, ele está refletindo, está buscando uma 
interpretação para aquilo que é vivenciado. Quando o profissional faz esta 
reflexão ao mesmo tempo em que está vivenciando uma determinada 
situação, para Schön, ele faz uma reflexão na ação (SCHÖN, 2000 apud 
VALENTE, 2009, p. 92). 

 

Diante disso, Freire (1987) reforçou a necessidade da troca permanente dos 

vários saberes que estejam aliados à práxis como ferramenta no enfretamento às 

relações hierárquicas, como um meio de compartilhamento de conhecimento e 

interação. 

O médico ao buscar ciclos de reflexividade a partir da sua equipe 

multidisciplinar, mostra um caminho para romper o seu isolamento frente a seus 

pares. 

Destaca-se na terceira categoria as falas de P2, P3 e P5 como o terceiro 

momento da análise da reflexividade na qual o profissional: 

 

Retorna para a realidade, trazendo consigo a bagagem da reflexão na ação 
e sobre a ação, por meio de sua capacidade de refletir criticamente sobre a 
sua prática, de modificá-la e de modificar-se, num processo 
contínuo/permanente de formação (VALENTE, 2009, p. 107 -108). 

 

Ao término das análises das três categorias o pesquisador entende que as 

concepções das relações multidisciplinares pelos profissionais ainda estão  

marcadas por uma visão hierárquica, enraizada pela formação acadêmica, porém, 
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quando instados a refletirem sobre suas realidades, eles apontam interesse e 

caminhos para a melhoria dos espaços de troca, os quais destacam-se três:  

melhoria da gestão do tempo e agendas; diminuição da sobrecarga de trabalho e 

organização sistematizada das reuniões. 

 

4.4 OPORTUNIZANDO ESPAÇOS DE TROCA: IMPLICAÇÕES À PRÁTICA DO 

MÉDICO DA APS 

 

A oficina de EP teve início com a divisão em cinco grupos nos quais cada 

USF foi representada por pelo menos um(a) médico(a), um(a) enfermeiro(a), um(a) 

agente comunitário e um(a) técnico(a) de Enfermagem. Discutiu-se por 45 minutos 

as suas dificuldades acerca da utilização das melhores evidências em solicitações  

de exames de rastreio. Após as discussões cada grupo apresentou o principal 

obstáculo ao enfrentamento do problema (Quadro 6): 

 

Quadro 6 - Obstáculo ao uso das melhores evidências na solicitação de exames de 

rastreio. 

GRUPO 1 Pressão por solicitação de exames por parte dos usuários 

GRUPO 2 Dificuldade em encontrar as melhores recomendações 

GRUPO 3 Dificuldade em discutir com o usuário as melhores recomendações 

GRUPO 4 Dificuldade em interpretar as evidências 

GRUPO 5 Dificuldade em acessar as evidências 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

   

O pesquisador enquanto observador participante pôde perceber que as 

relações nas discussões em equipe eram organizadas ora pelo(a) médico(a), ora 

pelo(a) enfermeiro(a), o que em si não se apresenta como problema, pois, segundo 

MS os profissionais de nível superior devem organizar e promover a EP (BRASIL, 

2004). 

Mas, observa-se, em certa medida um espaço hierárquico, os agentes 

comunitários e os técnicos de Enfermagem em grande parte dos grupos 

permaneceram em silêncio. Justifica-se, talvez, pois não faz parte das suas ações 

específicas a solicitação de exames. O pesquisador como observador participante, 

estimulou aos grupos para que todos participassem, e, que fosse uma construção 

coletiva. 
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Destacam-se dois grupos que perceberam o silêncio dos colegas, ou seja, 

dos agentes comunitários e técnicos de Enfermagem, e solicitavam a todo instante 

suas opiniões. A saída encontrada por esses grupos no que se refere ao 

desconhecimento técnico foi pedir que os profissionais se expressassem, pois, seria 

uma forma de conhecer o pensamento dos usuários. 

Os problemas elencados foram: pressão por solicitação de exames por parte 

dos usuários, dificuldade em encontrar as melhores recomendações, dificuldade em 

discutir com o usuário as melhores recomendações, dificuldade em interpretar as 

evidências e dificuldade em acessar as evidências (Quadro 6). Após a discussão 

com todos os grupos, foram agrupados em dois grandes problemas: dificuldade de 

implementação das evidências na prática e dificuldade de acesso às evidências. 

Após elencarem os dois principais obstáculos os participantes retornaram 

aos segundo e terceiro encontros, trazendo suas possíveis soluções aos problemas. 

Discutiram-se por 45 minutos com seus grupos e depois apresentaram a todos com 

15 minutos de fala cada grupo. 

Nesses segundo e terceiro encontros, após terem um tempo para estudarem 

as soluções, podia-se perceber uma maior interação dos profissionais sem ensino 

superior, se entendiam como parte das discussões. O pesquisador constata que no 

primeiro encontro se teve o primeiro momento da reflexividade, os profissionais 

tiveram contato com a realidade, já no segundo encontro percebeu-se o segundo 

momento da reflexividade, ou seja, realizaram “uma reflexão sobre a reflexão 

realizada anteriormente” (VALENTE, 2009, p. 122). 

Os profissionais percebem os obstáculos à sua prática sobre o problema da 

baixa utilização das evidências científicas e apontaram os caminhos para a melhoria. 

As apresentações condensaram suas propostas em duas: organização das 

principais recomendações de rastreio deixando-as disponíveis nos consultórios e 

formação de grupos de Educação Popular em Saúde para que os usuários 

conheçam as evidências. 

O pesquisador participante sugeriu que em vez de colocarem as 

recomendações em consultórios, utilizando papéis, poder-se-ia criar um aplicativo de 

celular que contivesse todas as recomendações necessárias em duas linguagens: 

uma destinada aos profissionais e outra ao público leigo. Os grupos concordaram e  

o pesquisador se comprometeu a trazê-lo no último encontro para análise. 

No quarto encontro houve a apresentação do aplicativo, figuras 3 e 4. 
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      Figura 3 - Aplicativo Exames sem Pressa. 

       Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Figura 4 - Continuação do aplicativo Exames sem Pressa. 

                                        Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

O desenvolvimento do aplicativo se deu em função das dúvidas elencadas 

em relação à solicitação de rastreios na APS, utilizou-se como referência o Caderno 

da AB número 29, que dispõe acerca de todos os exames solicitados para rastreio 

(BRASIL, 2010). 

O pesquisador denominou de Exames sem Pressa. Conforme a figura 4, o 

aplicativo é organizado por faixa etária, o usuário deve escolher a faixa etária e 
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aparecerá as recomendações conforme disposto na figura 5. 

Após a apresentação o pesquisador habilitou todos os celulares com o 

aplicativo, solicitou que todos tivessem em seus aparelhos telefones, avaliassem e 

fizessem comentários, conforme o modelo a seguir: 

 

Figura 5- Modelo de validação do aplicativo Exames sem Pressa. 

 APLICATIVO EXAMES SEM PRESSA 

Nome: _______________________________________________________ 

Idade:  __________   Formação: Enfermagem (  ) Medicina (  ) Nutrição (  ) Odontologia (  ) 

Fisioterapia (  ) Outra formação profissional na área da Saúde:_______________________ 

Não tenho formação na área da saúde, sou usuário do Sistema Único de Saúde (  )  

Atua na Atenção Básica à Saúde: sim (  )   não (  ) 

 

O APLICATIVO PROPOSTO É DE FÁCIL ENTENDIMENTO 

Concordo totalmente (  ) Concordo pouco (  ) Nem discordo, nem concordo  (  ) Discordo pouco (  ) 

Discordo totalmente (  ) 

O APLICATIVO PROPOSTO É DE FÁCIL UTILIZAÇÃO 

Concordo totalmente (  ) Concordo pouco (  ) Nem discordo, nem concordo  (  ) Discordo pouco (  ) 

Discordo totalmente (  ) 

O APLICATIVO PROPOSTO FACILITA A PRÁTICA CLÍNICA 

Concordo totalmente (  ) Concordo pouco (  ) Nem discordo, nem concordo  (  ) Discordo pouco (  ) 

Discordo totalmente (  ) 

EU UTILIZARIA O APLICATIVO PROPOSTO 

Concordo totalmente (  ) Concordo pouco (  ) Nem discordo, nem concordo  (  ) Discordo pouco (  ) 

Discordo totalmente (  ) 

Comentários, críticas e/ou sugestões:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Fonte: Elaborado elo autor (2018). 

 

Após aplicação da avaliação, em que 25 participantes responderam; 80% 

das pessoas acreditam que é de fácil entendimento, utilizariam e disseram que 

facilitaria a sua prática. Entre os comentários, os mais pertinentes foram: incluir 

figuras que facilitem o entendimento para os leigos e disponibilizar o acesso em 

todas as plataformas, pois, ele está restrito aos modelos androides. 

O pesquisador observou no último encontro, no qual os participantes 

concluíram suas análises, que coma maior integração nas atividades e  a 



47  

participação ativa ocorreu o terceiro momento da reflexividade na qual Valente 

(2009, p. 108) relata que o profissional: 

 
[...] retorna para a realidade, trazendo consigo a bagagem da reflexão na 
ação e sobre a ação, por meio de sua capacidade de refletir criticamente 
sobre a sua prática, de modificá-la e de modificar-se, num processo 
contínuo/permanente de formação. 

 

As oficinas permitiram evidenciar que a partir do problema levantado, as 

discussões multidisciplinares e a busca de solicitações conjuntas caracterizaram o 

que Emerson Merhy denominou de trabalho “vivo” em saúde (MERHY, 2002). 

O pesquisador observou que as reflexões das oficinas pode ser um produto 

para consolidação da EPS. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender as relações entre médico e sua equipe, suas inquietações, 

ouvi-los e trazê-los à oportunidade da reflexão sobre a prática, demonstra o quão 

enriquecedor à sua própria formação pode se tornar, e parece ser um caminho para 

o fortalecimento ao que se propõe a EPS. 

Quanto à construção individual e coletiva do conhecimento dos médicos, 

frente às relações com a equipe de saúde, percebeu-se a partir das entrevistas uma 

visão hierarquizada e restrita da importância das relações multidisciplinares para o 

processo de trabalho. Entretanto, quando se promovem ações como as oficinas de 

EP, nas quais os objetivos estão claros, as contribuições das reflexões 

multidisciplinares produzem resultados como o aplicativo proposto pela construção 

coletiva nas oficinas. 

Conclui-se a partir das entrevistas, que para o fortalecimento da Política de 

Educação Permanente é preciso enfrentar a sobrecarga de trabalho, promover a 

melhoria da gestão do tempo para as atividades e organizar as reuniões em equipe 

de forma objetiva tornando-as resolutivas. 

O produto foi apresentado à Secretaria de Saúde do Município de Petrópolis 

e, para além do engajamento dos profissionais das Unidades de Saúde da Família à 

Saúde Baseada em Evidências (SBE), surge como mais uma promissora ferramenta 

da política de EPS e, esta, como promotora das melhores escolhas. A partir dos 

disparadores reflexivos pode reforçar a prática das escolhas pelas melhores 

evidências. Nesse movimento cíclico, pode-se levar à quebra do paradigma da baixa 

adesão às melhores práticas. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A: Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

Nome 

Sexo 

Idade 

Ano de conclusão de graduação: 

Instituição formadora 

Tempo de atuação como médico da Unidade: 

Nível de formação: 

1) O que você entende por educação permanente em saúde? 

2) Como é sua relação com os demais membros da equipe com a qual trabalha? 

3) Quais os desafios para a realização das discussões em equipe? 

4) Você faz reflexão acerca das suas práticas? Se sim, como se dão? 

5) No seu entendimento, qual a influência das reflexões da sua equipe nas suas 

ações em saúde? 
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ANEXOS 
 
ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Título do Projeto: 
 
REFLEXÕES MULTIDISCIPLINARES EM SERVIÇO E SUA INFLUÊNCIA NA 
FORMAÇÃO PERMANENTE DO MÉDICO DA ATENÇÃO BÁSICA. 
 
Este termo de consentimento pode conter palavras que você não entenda. Peça ao 
pesquisador que explique as palavras ou informações não compreendidas 
completamente. 
 

1. Introdução 
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa   sobre as 
REFLEXÕES MULTIDISCIPLINARES EM SERVIÇO E SUA INFLUÊNCIA NA 

FORMAÇÃO PERMANENTE DO MÉDICO DA ATENÇÃO BÁSICA. .Se decidir participar 
dela, é importante que leia estas informações sobre o estudo e o seu papel nesta pesquisa. 
Você  foi selecionado, pois foram escolhidos médicos da Atenção Básica que trabalhem na 
Faculdade de Medicina de Petrópolis. Sua participação não é obrigatória. A qualquer 
momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 
nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. É preciso  
entender a natureza e os riscos da sua participação e dar o seu consentimento livre e 
esclarecido por escrito. 

2. Objetivo 
O objetivo deste estudo é analisar as concepções dos médicos das Unidades de 

Saúde da Família de Petrópolis-RJ acerca das reflexões multidisciplinares em serviço e 
como elas se dão na sua formação profissional . 

3. Procedimentos do Estudo 
Se concordar em participar deste estudo você será solicitado a realizar um entrevista 

que será gravada. É importante ressaltar que a qualquer momento você pode interromper ou 
desistir da entrevista sendo destruído todo o material. 

4. Riscos e desconfortos 
Os riscos estão ligados ao reconhecimento do profissional que fez a entrevista, mas 

o pesquisador tomará todos os cuidados com a confidencialidade evitando ao máximo este 
risco. 

5. Benefícios 
A participação na pesquisa não acarretará gasto para você, sendo totalmente 

gratuita. O conhecimento que você adquirir a partir da sua participação na pesquisa poderá 
beneficiá-lo com informações e orientações futuras em relação ao seu processo de 
aprendizagem e sua relação com a equipe de saúde. 

6. Custos/Reembolso 
Você não terá nenhum gasto com a sua participação no estudo. Você não receberá 

cobrança por ter realizado a pesquisado. Ficando todos os custos inerentes À pesquisa por 
conta do pesquisador. 

7. Caráter Confidencial dos Registros 
Algumas informações obtidas a partir de sua participação neste estudo não poderão 

ser mantidas estritamente confidenciais. Além dos profissionais de saúde que estarão 
cuidando de você, agências governamentais locais, o Comitê de Ética em Pesquisa da 
instituição onde o estudo está sendo realizado, o patrocinador do estudo e seus 
representantes podem precisar consultar seus registros. Você não será identificado quando 
o material de seu registro for utilizado, seja para propósitos de publicação científica ou 
educativa. Ao assinar este consentimento informado, você autoriza as inspeções em seus 
registros.  O pesquisador deixa claro que você será identificado por um número diminuindo o 
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risco de identificação. 
Participação Sua participação nesta pesquisa consistirá em ser entrevistado acerca 

das relações multidisciplinares em serviço e sua formação. É importante que você esteja 
consciente de que a participação neste estudo de pesquisa é completamente voluntária e de 
que você pode recusar-se a participar ou sair do estudo a qualquer momento sem 
penalidades ou perda de benefícios aos quais você tenha direito de outra forma. Em caso de 
você decidir retirar-se do estudo, deverá notificar ao profissional e/ou pesquisador  que 
esteja atendendo-o. A recusa em participar ou a saída do estudo não influenciarão seus 
cuidados nesta instituição. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do 
pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora 
ou a qualquer momento. Caso você venha a sofrer uma reação adversa ou danos 
relacionados ao estudo, ou tenha mais perguntas sobre o estudo, por favor, ligue para Sr. 
Régis Rodrigues Vieira no telefone (24) 22488752 e endereço: estrada samambaia, 335, 
condomínio sesmarias, bloco c apto 202. 

Se você tiver perguntas com relação a seus direitos como participante do estudo 
clínico, você também poderá contatar uma terceira parte/pessoa, que não participa desta 
pesquisa, seja o Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da FMP/FASE/HAC ou um 
de seus membros , situado na Av. Barão do Rio Branco, 1003, Centro/Petrópolis. Outros 
esclarecimentos ainda podem ser obtidos pelo telefone (24) 2244-6497 ou pelo e-mail: 
cep@fmpfase.edu.br. 

8. Declaração de consentimento 
Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de 

assinar este termo de consentimento. Declaro que fui informado sobre os métodos em 
estudo a ser utilizado, as inconveniências, riscos, benefícios e eventos adversos que podem 
vir a ocorrer em consequência dos procedimentos. Declaro que tive tempo suficiente para ler 
e entender as informações acima. Declaro também que toda a linguagem técnica utilizada 
na descrição deste estudo de pesquisa foi satisfatoriamente explicada e que recebi 
respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmo também que recebi uma cópia deste 
formulário de consentimento. Compreendo que sou livre para me retirar do estudo em 
qualquer momento, sem perda de benefícios ou qualquer outra penalidade. Dou meu 
consentimento de livre e espontânea vontade e sem reservas para participar como paciente 
deste estudo. 

Nome do participante    
Assinatura do participante ou representante legal     Data    / /   
Atesto que expliquei cuidadosamente a natureza e o objetivo deste estudo, os 

possíveis riscos e benefícios da participação no mesmo, junto ao participante e/ou seu 
representante autorizado. 

 Acredito que o participante e/ou seu representante recebeu todas as informações  
necessárias, que foram fornecidas e uma linguagem adequada e 

compreensível e 
que ele/ela compreendeu essa explicação. 
 
Assinatura do pesquisador   Data    / /  
 

 
 
  
 

mailto:cep@fmpfase.edu.br
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ANEXO B - Parecer do Comitê de Ética 

 

 

 


