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RESUMO  

 

O estudo traz como objeto a formação dos alunos de Medicina em práticas do cuidado 

humanizado durante a gestação na Estratégia Saúde da Família (ESF). Assinala a necessidade 

da humanização da assistência ganhar maior visibilidade nas ações dos profissionais de saúde 

e nas práticas de aprendizagem dos alunos, com o objetivo de analisar, juntamente com os 

participantes, como são abordadas, durante a formação, as ações relativas ao cuidado 

humanizado a gestantes, buscando maior aproximação entre a teoria e a prática. É uma 

pesquisa intervenção com abordagem qualitativa, com referencial teórico metodológico da 

Análise Institucional (AI) na modalidade Socioclínica Institucional (SI) das práticas 

profissionais. Os dados foram produzidos mediante encontros com os participantes e um 

diário da pesquisadora, em 2018, após aprovação pelo Comitê de Ética (parecer 2.849.667). 

As atividades registradas no diário permitiram a análise das implicações da pesquisadora com 

as práticas de humanização e com as instituições que as atravessam. Os alunos acompanharam 

a pesquisadora em 04 atividades realizadas com as gestantes: consulta médica, visita 

domiciliar, participação em um grupo educativo e uma visita à maternidade. No final das 

atividades foram realizados os encontros socioclínicos institucionais para uma reflexão 

coletiva, e elaboração de uma proposta de ensino em Medicina. A leitura do material 

transcrito evidenciou as características da SI nas falas e no diário de campo, selecionando dois 

eixos de análise e um analisador. O primeiro eixo colocou em discussão as implicações da 

pesquisadora com a formação e a humanização do cuidado. O segundo eixo abriu debates 

sobre como os estudantes entendiam o conceito de humanização e a percepção deles sobre a 

abordagem na grade curricular. Os resultados revelaram as contradições entre o que o 

currículo oferece a respeito das práticas de ensino da humanização e a pouca compreensão 

dos alunos sobre sua relevância no atual estágio de formação, e a necessidade de experimentar 

cenários mais realistas. Destacam ainda que a falta de integração das disciplinas e de relações 

humanizadas entre docentes e alunos não favorecem uma melhor compreensão do cuidado. 

Considera nesses resultados, que o referencial teórico metodológico escolhido permitiu o 

desenvolvimento de uma nova proposta metodológica de ensino médico que possibilitou 

produzir conhecimentos, analisando as transformações produzidas no decorrer das 

experimentações, seus contextos e interferências, com a participação direta dos envolvidos.  

 

Descritores: Educação Médica. Humanização da Assistência. Gravidez. Atenção Básica. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The study has as object the formation of medical students in humanized care practices during 

pregnancy in the Family Health Strategy (FHS). Points out the need for humanization of care 

to gain greater visibility in the actions of health professionals and students' learning practices, 

with the aim of analyzing, together with participants, how the actions related to humanized 

care are addressed during training. pregnant women, seeking greater approximation between 

theory and practice. It is an intervention research with a qualitative approach, with a 

methodological theoretical framework of Institutional Analysis (AI) in the Institutional 

Socioclinical (IS) modality of professional practices. 

Data were produced through meetings with participants and a researcher's diary in 2018, after 

approval by the Ethics Committee (opinion 2,849,667). The activities recorded in the journal 

allowed the analysis of the researcher's implications with humanization practices and the 

institutions that cross them. The students accompanied the researcher in 04 activities 

performed with pregnant women: medical consultation, home visit, participation in an 

educational group and a visit to the maternity ward. At the end of the activities the 

institutional socioclinical meetings were held for a collective reflection, and the elaboration of 

a teaching proposal in Medicine. The reading of the transcribed material evidenced the 

characteristics of SI in the speeches and in the field diary, selecting two analysis axes and one 

analyzer. 

The first axis discussed the implications of the researcher with the formation and 

humanization of care. The second axis opened debates on how students understood the 

concept of humanization and their perception of the approach in the curriculum. The results 

revealed the contradictions between what the curriculum offers about humanization teaching 

practices and students' poor understanding of their relevance at the present stage of education, 

and the need to experiment with more realistic scenarios. They also highlight that the lack of 

integration of disciplines and humanized relations between teachers and students do not favor 

a better understanding of care. It considers in these results that the chosen methodological 

theoretical framework allowed the development of a new methodological proposal of medical 

teaching that made it possible to produce knowledge, analyzing the transformations produced 

during the experiments, their contexts and interferences, with the direct participation of those 

involved. 

 

Descriptors: Medical Education. Humanization of Assistance. Pregnancy. Primary Care 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Das implicações do pesquisador ao objeto de estudo: 

 

Minha trajetória de vida me faz pensar em minhas implicações1  com o objeto de 

estudo. Lembro-me que desde a infância fui preparada para ver o mundo a partir do outro. 

Tive a sorte dos meus queridos pais terem escolhido para mim a melhor escola do mundo. 

Estudei em uma escola experimental, que contribuiu muito para a minha formação pessoal e 

profissional. Uma escola, em que lembro ter ouvido muito o nome de Paulo Freire. Nesse 

ambiente onde cresci, aprendi que cada um tem o seu tempo de aprender e que todos somos 

capazes. Aprendi a respeitar o outro e entender que ele, de alguma maneira, faz parte da 

minha vida. A convivência em harmonia foi sempre estimulada e o cuidado com o outro 

também. Sim, tínhamos provas e problemas, mas sempre resolvidos com o diálogo e 

compreensão. 

Nesse ambiente descobri que o cuidar do outro me fazia muito bem e, ao longo da 

minha caminhada, percebi que esse cuidado acabou me levando à Medicina, profissão da qual 

tenho muito orgulho. Mas o meu maior orgulho é quando consigo acalmar um coração aflito, 

minimizar uma dor, oferecer um colo ou mesmo coragem para enfrentar o que está por vir. 

Não existe dor maior ou menor: existe dor. Estudei bastante e continuo estudando com muito 

prazer, para ver nos olhos dos que cruzam o meu caminho, a certeza de que não estão 

sozinhos. 

Minha formação inicial foi na pediatria, achando que poderia cuidar das crianças 

adoecidas e tão assustadas, mas descobri que elas vinham acompanhadas dos pais, avós, 

vizinhos, entre outros. Descobri então, na Estratégia Saúde da Família (ESF), que de fato 

poderia entender o contexto familiar (e extrafamiliar), que influencia no cuidado integral à 

saúde de cada indivíduo. Aprendi que o cuidado efetivo só é possível se o paciente e os seus 

familiares entenderem o que de fato está acontecendo e decidirem contribuir para o cuidado 

integral da sua saúde.  

Para construir essa autonomia do cuidado, encontrei nas gestantes a oportunidade de 

estimular a responsabilização de entender o que ela sente durante todo o processo e que ela é 
 

1Quando utilizamos o referencial teórico da Análise Institucional, o conceito de implicação assume grande 

relevância e tem início na escolha do tema da pesquisa. Para Barbier (1985, p.107-116), a implicação na 

Análise Institucional, considera três níveis de abordagem: a de natureza psicoafetiva, no nível individual, em 

que o objeto de investigação, sempre questiona os fundamentos da personalidade profunda; a implicação 

histórico existencial, que está bastante articulada com o nível psicoafetivo e a estrutural profissional, que é 

onde acontece a mediação entre a família, a religião, a política e a sexualidade.  
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capaz de conduzir e entender o que acontece com o seu pequeno bebê, melhor do que 

qualquer pessoa. Muitas mulheres, durante a gestação, passam por insegurança e medo, mas 

descobrem uma coragem e força impossíveis de dimensionar. E, nessa experiência, encontrei 

o momento que julgo oportuno para tentar empoderá-las. 

A minha maior inquietação é quando recebo uma mãe com o seu bebê chorando, ou 

mesmo com uma criança maior, e ela falar que não sabe o que está acontecendo. As pessoas 

chegam para serem atendidas e parecem lhe entregar um pacote, o qual ela desconhece, para 

que você abra e descubra o que está acontecendo com o bebê ou a criança. Isso exige tempo 

para a escuta, para o diálogo e, aos poucos, sendo construído o vínculo tão necessário para 

entendermos a causa do problema e realizar, em conjunto com a mãe e a família, um 

tratamento que venha responder a suas necessidades. 

Porém, diante da demanda e do número de pacientes a serem atendidos, nem sempre 

consigo realizar como gostaria as consultas com as gestantes. Então entra a parte educativa da 

minha história de vida, em que, por muitas vezes, ouvia os professores aplicarem os 

ensinamentos da prática pedagógica de Paulo Freire2. Pensando nas minhas dificuldades em 

atender todas as gestantes de maneira humanizada, refleti, juntamente com outros 

profissionais da área de saúde, maneiras que pudessem ampliar o atendimento realizado às 

gestantes no consultório, e foi assim que começamos a realizar grupos de gestantes, nos quais 

estaríamos abertos ao diálogo e à escuta. 

Stotz (2007), Valla, Guimarães e Lacerda (2007), apoiando-se nos pressupostos de 

Paulo Freire sobre a educação, definem que educar e aprender em saúde é um processo 

contínuo de indagação, reflexão, crítica, questionamento e, principalmente, de construção 

coletiva, articulada e compartilhada de saberes. O educador e o educando tornam-se sujeitos e 

atores do processo educativo, estimulando e incentivando o diálogo, as ações coletivas 

desenvolvidas com criatividade e criticidade, objetivando a busca de soluções para as 

questões de saúde que afetam as comunidades, em prol da melhoria de qualidade de vida. Para 

os autores supracitados, educar é, portanto, buscar o fortalecimento da autonomia do 

educando e não sua dependência, é capacitar indivíduos e comunidade para a tomada de 

decisões e o exercício do controle de sua própria vida. Assim, indivíduos, famílias e 

coletividade, motivados, capacitados e fortalecidos para o enfrentamento de suas questões 

sociais e de saúde, têm condições de identificar, analisar e avaliar os motivos de ocorrência 

 
2 Segundo Cunha, Almeida e Sartori (2017, p. 31), “Paulo Freire (2007, p. 34) no Documento Educação Popular 

em Saúde, fala sobre cinco Princípios que considerava  fundamentais  aos  educadores e educadoras: ‘saber 

ouvir; desmontar a visão mágica; aprender/estar com o outro; assumir a ingenuidade dos educandos(as) e viver 

pacientemente impaciente’”. 
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dos problemas que afetam a saúde e, em conjunto, pensar nas possibilidades de 

transformação, colaborando de forma efetiva na solução e ou encaminhamento dos problemas. 

 

1.2 O período gestacional e a assistência humanizada 

 

Entende-se que a gestação é um período de grandes transformações, pois além das 

mudanças corporais da mulher, há as alterações emocionais e de comportamento com a 

chegada do recém-nascido. Essa adaptação pode levar a um aumento da ansiedade e do medo 

com o que está por vir. A necessidade de reconhecer e ampliar a autonomia no cuidado 

fortalece a premissa de que o usuário precisa enfrentar suas limitações e medos, e por meio de 

suas escolhas possa, de fato, obter resultados positivos.  

Essas transformações geram alterações para além da gestação. Elas interferem nas 

relações com a família e amigos e em uma rotina de vida que vai ser alterada para sempre. É 

um período que exige atenção e cuidados, e a necessidade de que família e profissionais de 

saúde acolham essas inseguranças, trazidas pelas modificações físicas no corpo da gestante. 

A respeito desse fato, Sartori e Van der Sand (2004, p. 154) referem que 

O ser humano busca conviver em certos grupos, em determinadas fases de sua vida, 

especialmente em momentos de crise, quando sente a necessidade de ser acolhido e 

identificado com pessoas que vivenciam as mesmas situações que as suas. 

As mudanças e descobertas, independente das circunstâncias, são essenciais para 

determinar o futuro dos atores envolvidos no processo e sua autonomia no cuidado da saúde. 

Dentre as atividades propostas, uma das estratégias bastante utilizada na Atenção Primária à 

Saúde (APS) são os grupos educativos de gestantes, nos quais elas podem trocar experiências 

com outras mulheres que vivem as mesmas transformações, podendo receber orientações de 

um profissional de saúde. Essas trocas podem influenciar e transformar o cuidado em saúde. 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) apresenta, entre suas propostas de intervenção 

para a prevenção e promoção de saúde, as práticas educativas definidas pelo Programa 

Nacional de Atenção Básica (PNAB, 2012), cujas atividades de grupo representam um elo de 

criação de vínculo e aprendizado, possibilitando que o paciente possa conhecer suas 

dificuldades e limitações, para aprender com a troca de informações a tomar decisões para 

gerenciar sua saúde. 

A ESF ainda é capaz de atender e responder, próximo da residência das pessoas, à 

maioria de suas necessidades, de forma acolhedora e humanizada. A proposta da ESF 

representa um novo modelo de atuação, em que a família é considerada como um todo, e não 
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somente o indivíduo doente, propondo uma nova maneira de intervenção no processo saúde-

doença, facilitando a compreensão do adoecimento e possibilitando uma intervenção 

preventiva, visando à promoção da saúde, estimulando a corresponsabilidade (PNAB, 2012). 

A ESF, segundo Ciampone e Peduzzi (2000, p. 143), “elege como ponto central o 

estabelecimento de vínculos e a criação de laços de compromisso e de corresponsabilidade 

entre os profissionais de saúde e a população”. Essas atividades de grupo são fundamentais 

para dar a oportunidade de aproximação dessas pessoas, de um modo geral. 

Nos encontros de grupo, é possível discutir a evolução da gestação e criar um espaço 

para dividir medos e angústias, podendo se fortalecer para enfrentar de maneira mais amena 

esse período. Com as gestantes não seria diferente, pois a gravidez representa, na maioria das 

vezes, um evento especial na vida da mulher. Ao mesmo tempo em que fragiliza, pode gerar 

uma coragem e é nesse momento que temos que despertar nelas a autonomia do cuidado e a 

responsabilização de sua saúde e dos que estão por vir. 

No Manual do Ministério da Saúde Pré-Natal e puerpério, uma atenção qualificada e 

humanizada (2005, p. 07) é definida como: 

Uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada é fundamental para a 

saúde materna e neonatal e, para sua humanização e qualificação, faz-se necessário: 

construir um novo olhar sobre o processo saúde/doença, que compreenda a pessoa 

em sua totalidade corpo/mente e considere o ambiente social, econômico, cultural e 

físico no qual vive; estabelecer novas bases para o relacionamento dos diversos 

sujeitos envolvidos na produção de saúde – profissionais de saúde, usuários(as) e 

gestores; e a construção de uma cultura de respeito aos direitos humanos, entre os 

quais estão incluídos os direitos sexuais e os direitos reprodutivos, com a 

valorização dos aspectos subjetivos envolvidos na atenção. 

Porém, diante do dia a dia atribulado e cheio de atendimentos, o planejamento de 

atividades de grupo com educação em saúde e as visitas domiciliares não são priorizadas e 

acabam sendo deixadas para outro momento pelos profissionais de saúde. 

Outro aspecto importante para ser destacado é a articulação dos serviços de diferentes 

níveis de atenção. A PNAB (2012, p. 04), em seu artigo 10, item III, preconiza que cabe à 

Secretaria Municipal de Saúde:  

Organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e 

garantindo os fluxos definidos na Rede de Atenção à Saúde entre os diversos pontos 

de atenção, de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de 

apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado.  

Essa prática é pouco divulgada e realizada. O intercâmbio de informações e cuidados 

entre os diferentes níveis de atenção podem melhorar a prática e encorajar o empoderamento 

dos pacientes. 
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1.3 A formação médica e a humanização 

 

Com relação aos alunos de Medicina em processo de formação, o mais frequente é que 

se preocupem mais com as consultas, levando menos em consideração o paciente e todas as 

variáveis que interferem no seu processo de adoecimento. Durante minha atividade como 

médica e preceptora de alunos de Medicina, percebo que eles não se sentem estimulados a se 

capacitar para as práticas educativas de grupo, apesar de ter constatado que o trabalho de 

grupo com gestantes, pois permite uma maior autonomia do cuidado, diminuindo, inclusive, 

os atendimentos desnecessários. 

Na minha prática como profissional observo que a condição de se tornar mãe assusta e 

gera medos e incertezas, sendo que, na maioria das vezes, esse sentimento vai acompanhar as 

mães durante todo o processo. Elas precisam ser acolhidas e encorajadas. Se a intervenção 

acontecer nesse período e elas forem estimuladas a aprender, a desenvolver o cuidado, 

poderemos ter mães com autonomia suficiente para cuidar de sua prole. 

A gestação e todas as mudanças inerentes ao processo geram muitas dúvidas e 

preocupações. As consultas de acompanhamento do pré-natal podem não ser suficientes para 

tranquilizar essa mãe e aqueles que estão ao seu redor. As ações de humanização se fazem 

mais que necessárias e importantes para que a definição de saúde da nossa Constituição 

Federal seja, de fato, colocada em prática. A Medicina deve utilizar-se dessas ferramentas, 

como a atividade educativa em grupo, para empoderar os pacientes e buscar, com efeito, o 

real sentido da palavra saúde, minimizando as idas e vindas a consultórios e emergências. 

Na formação médica, é importante saber como ocorre o conhecimento relacionado à 

humanização da assistência e, em específico, a assistência à gestante, e como esse 

conhecimento é desenvolvido na prática dos estudantes de Medicina. Deve-se buscar nessa 

formação teórica e prática, um despertar para ações de humanização e, dentre elas, a de 

empoderar as pacientes para se reconhecerem como capazes de gerir a própria saúde no 

período gestacional, estimulando o autocuidado. Essas ações podem contribuir para a 

formação acadêmica, permitindo que os alunos participem desse processo de construção do 

saber, auxiliando a paciente a desenvolver o autocuidado, respeitando suas limitações e 

encorajando-a a novos desafios. 

Entretanto, esse é um caminho ainda a ser percorrido na educação médica, conforme 

relatam Alves et al. (2009, p. 559), em pesquisa realizada sobre a humanização e a formação 

médica, referindo que  
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Promover saúde e humanizar a sua atenção são trabalhos processuais, de longo 

prazo, dinâmicos e intimamente relacionados ao contexto em que se desenvolvem, e 

cujo diagnóstico é importante para propor ações adequadas. No contexto da 

educação médica, visualizar o eixo humanístico significa romper com estruturas 

fragmentadas dos cursos, como disciplinas isoladas e não integradas, com a 

tendência à especialização precoce do estudante, com a inserção tardia deste na 

prática, com a utilização de metodologias de ensino baseadas somente na 

transmissão de conteúdos e com a dissociação entre a formação e as necessidades 

sociais. 

Complementam os mesmos autores (2009, p. 560), que para o estudante ter um 

comportamento em que prevaleçam atitudes humanizadas, com uma visão integral do 

paciente, considerando os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e o contexto no qual está 

inserido, “é necessário que vivencie práticas humanizadas desde o início de sua formação”. 

Vilas Bôas et al. (2017) ressaltam que a formação puramente biomédica não mais 

atende às demandas dos pacientes. Os novos modelos sugerem uma melhoria na abordagem 

dos casos, influenciada pelas inúmeras variáveis, agora levadas em consideração. As novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso de Medicina, de 2014, reforçam as 

anteriores, de 2001, e preconizam um ensino mais humanista, crítico, reflexivo e integrado ao 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Minhas implicações profissionais, pessoais e afetivas com a formação dos futuros 

profissionais médicos, a humanização da assistência e o período gestacional, encaminham ao 

objeto deste estudo, entendido como a “formação dos alunos de Medicina para o 

desenvolvimento de práticas humanizadas durante a gestação”. 

De maneira a deixar mais claro minhas inquietações com o tema, seguem pressupostos 

formulados a respeito da humanização, da formação de alunos de Medicina e das gestantes: 

• Os alunos de Medicina parecem ter maior expectativa no campo de prática para a 

realização de diagnósticos e de consultas individuais de pré-natal do que para a 

realização de outras práticas, como as ações educativas e visitas domiciliares; 

• Em relação às gestantes, a Humanização da Assistência, bastante discutida nos 

Manuais do Ministério da Saúde, ainda necessita ganhar maior visibilidade nas 

ações dos profissionais de saúde e nas práticas dos alunos; 

• A gestação é um período de grandes transformações, o que pode acarretar medo e 

ansiedade, e as ações de humanização poderiam ampliar o relacionamento da 

gestante com a equipe, minimizando as idas e vindas às consultas extras e de 

emergências; 
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• Apesar das atividades em grupo e visitas domiciliares serem preconizadas na ESF, 

para alguns profissionais de saúde, não se constituem em prioridade, diante da 

grande demanda por consultas e atendimentos individuais. 

Diante dessa problematização, algumas questões foram formuladas para nortear este 

estudo. 

• Qual o entendimento dos estudantes de Medicina sobre as ações de humanização 

voltadas à gestação na Estratégia Saúde da Família?  

• Como acontece a formação dos alunos de Medicina de maneira a prepará-los a 

desenvolver ações de humanização do cuidado? 

• Durante a formação dos alunos de Medicina, como são abordadas, na teoria e na 

prática, as ações educativas? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

Analisar a formação médica em serviço, por meio de práticas do cuidado humanizado 

na Estratégia Saúde da Família (ESF). 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Descrever a abordagem teórica do cuidado humanizado na formação médica; 

• Experimentar as etapas propostas para o cuidado humanizado à gestante na rede de 

assistência à saúde, por meio de uma proposta de dispositivo pedagógico de ensino 

médico; 

• Colocar em debates coletivos os momentos da formação médica abordados para a 

humanização do cuidado; 

•  Aprimorar, juntamente com os participantes, material educativo sobre a 

humanização do cuidado na Estratégia Saúde da Família, produto deste estudo. 
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1.5 Justificativa e relevância do estudo 

 

De maneira a realizar uma melhor aproximação com a temática e justificar a realização 

de um estudo que aborde os objetivos propostos, acredito ser importante realizar a busca de 

artigos e ou outras produções científicas que abordem o tema. 

Foram escolhidos como descritores: educação médica, saúde da mulher, humanização 

da assistência. Como critérios de inclusão, artigos em português, inglês e espanhol, 

publicados entre 2015 a 2019, que tenham relação com a temática do estudo. A busca foi 

realizada no período de 1 a 10 de outubro de 2017, na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), 

usando filtros de idioma: português, inglês e espanhol; de tipo de documento: artigos e de 

tempo (2014 a 2017). 

Ao realizar a busca foi observada a escassez de artigos sobre a temática. Sendo 

verificado, portanto, que a produção científica no período justifica que este estudo seja 

realizado, por trazer para à tona debates e reflexões tanto a respeito da formação médica na 

ESF quanto das ações de humanização voltadas às gestantes neste cenário. 

Este estudo se justifica ainda pelas seguintes razões: 

• A necessidade de reforçar nos estudantes de Medicina, e outras pessoas que 

venham a ler a futura dissertação, que o atendimento ao pré-natal deve ser 

programado de acordo com os períodos gestacionais que apresentam maior risco 

para a mãe e para o seu bebê. O ideal seria iniciar o acompanhamento no primeiro 

trimestre (até 13 semanas) e garantir que todas as consultas propostas sejam 

realizadas. O preconizado pelo Programa de Humanização no Pré-natal e 

Nascimento (PHPN, 2001) é que o número mínimo de consultas de 

acompanhamento pré-natal deverá ser em média seis, preferencialmente, uma no 

primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no último trimestre. 

• Pela vivência  é notório que esse número de consultas (06 consultas) em 

comparação à quantidade de mudanças que o período da gestação provoca, não só 

na gestante, mas em todos que estão ao seu redor, podem não sanar todas as 

dúvidas e incertezas que vão surgir. O atendimento humanizado à gestante poderia 

contribuir para minimizar essas incertezas, evitando que muitas gestantes procurem 

atendimentos na emergência dos hospitais com frequência durante a gestação. 

• Pela necessidade de trazer para debates no coletivo de médicos e estudantes de 

Medicina da Estratégia de Saúde da Família, a importância de rever a formação 
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médica relacionada à humanização da assistência à gestante, próximo ao local em 

que ela habita. 

Diante do exposto, acredito ser relevante realizar um estudo que traga a importância de 

ampliar o conhecimento sobre a formação médica para a humanização do atendimento da 

gestante na Estratégia Saúde da Família, para instrumentalizar o médico.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 A educação médica no Brasil e as mudanças nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Graduação de Medicina 

 

O currículo, segundo Moreira e Silva (2005), é considerado um instrumento de poder 

social e cultural e não um instrumento inocente e neutro de transmissão de conhecimento. Até 

então, ele representava os interesses das classes em produzir profissionais mais específicos 

para atender às necessidades de momento. Além de organizar o processo educativo, ele 

proporcionava um enquadramento do comportamento e do pensamento dos alunos que 

tentavam se desviar dos padrões pré-definidos. Com as mudanças de paradigmas e 

concepções de mundo ao longo do tempo, o currículo precisa ser adaptado aos novos valores 

desenvolvidos pela sociedade.  Moreira e Silva (2005) definem que os currículos expressam 

forças e interesses de um determinado momento, representando os conflitos existentes, e que 

na área da saúde ainda temos um ensino fragmentado, com disciplinas isoladas ou com pouca 

comunicação. 

O currículo médico vem sendo discutido, principalmente com relação à mudança no 

perfil dos egressos, pela maneira como o profissional era percebido na sociedade, como um 

detentor do saber, capaz de descobrir qual a doença que estava acometendo o organismo e 

indicar o tratamento adequado, sem considerar o paciente como parte desse processo, o que 

vinha provocando uma insatisfação da população com relação a esse profissional.  

A respeito do assunto, cabe ressaltar que, no final da década de 70, conforme relata 

Koifman (2001), os professores e alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) já apresentavam seu descontentamento com o ensino e a aprendizagem, 

iniciando um processo de discussão e avaliação do currículo médico. Estavam incomodados 

em reproduzir profissionais com as mesmas deficiências, tais como a ausência de 

compromissos sociais com a população e formação excessivamente teórica, visando às 

especialidades e às tecnologias. Ressalta ainda que a educação médica parece não valorizar a 

realidade social e nem elaborar planejamentos eficientes levando em consideração os 

acontecimentos e suas consequências, gerando uma insatisfação no atendimento e na 

produção do cuidado.  

Nogueira e Bonilha (2013) destacam, em relação à elaboração, que o currículo para a 

Medicina, de maneira geral, apresenta-se em um modelo fragmentado, com disciplinas 
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isoladas e reproduzidas, com pouca ou nenhuma comunicação entre os departamentos, o que 

não favorece que o futuro profissional seja estimulado a ter uma formação diferenciada. 

Buscando avançar na evolução da qualificação do perfil do egresso em Medicina, 

vários movimentos nacionais e internacionais, como a Associação Brasileira de Educação 

Médica e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), foram ampliando essas 

discussões. Entre eles, a Rede UNIDA, fusão de dois movimentos UNI e IDA, volta-se para o 

incentivo à elaboração de propostas inovadoras para a formação dos profissionais da área da 

saúde e contribui para que tais mudanças curriculares no Brasil sejam permanentemente 

avaliadas, visando seu aperfeiçoamento na formação de um perfil profissional adequado à 

consolidação de uma prática de cuidados integrais de saúde à população. Os debates 

favorecidos por esses movimentos, com a mobilização de vários setores da sociedade, na 

idealização de um perfil de formação para os profissionais aptos a atender às demandas atuais 

da população, trouxeram muitas contribuições na elaboração dos currículos da área da saúde.  

González e Almeida (2010, p. 560) explicam que a Rede UNIDA é um movimento que 

reúne diferentes organizações e instituições, em que são elaborados projetos comprometidos 

com os movimentos de mudanças na formação, com o objetivo de favorecer o 

desenvolvimento de profissionais de saúde, que sejam capazes de contribuir para a efetivação 

de um sistema de saúde equitativo e eficaz, com forte participação social. Complementam que 

a Rede UNIDA, em seu trabalho de rede, “visa potencializar as capacidades de produzir 

mudanças, especialmente se elas são construídas de forma coletiva, a partir do saber e do 

poder compartilhados”. Por trabalhar em rede, potencializa os esforços isolados, procurando 

agregá-los em movimentos articulados. 

Com relação ao curso de Medicina, a publicação das Diretrizes Nacionais Curriculares 

(DCN), em 2001, ocorreu em um momento importante de mudanças, quando se buscavam 

profissionais com competências e habilidades voltadas para as reais necessidades da 

população, desde a implementação do Sistema Único de Saúde, em 1988.  

Segundo González e Almeida (2010, p. 561), essas mudanças buscavam: 

[...] a superação da visão fragmentada, voltada para a formação tecnicista e 

especializada, com ensino baseado na transmissão do conhecimento e o aluno como 

sujeito passivo desse processo, para uma visão integral de saúde e de ensino, na qual 

o aluno se torna ator fundamental do processo ensino-aprendizagem e o foco é a 

interação com a complexa realidade. 

Mourão e Luzio (2013) destacam que na década de 2000, em substituição aos antigos 

currículos mínimos, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) foram fixadas pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE), em acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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(LDB), destacando os princípios, diretrizes e metas propostos pelo Banco Mundial e algumas 

instituições internacionais, diminuindo a responsabilidade do Estado na condução das 

políticas sociais em geral, bem como a Educação e o Ensino Superior. 

As DCN para os cursos de graduação permitem, ainda segundo Mourão e Luzio 

(2013), estabelecer um direcionamento mais coerente com a implantação dos Projetos 

Políticos Pedagógicos (PPP), propostos pelos responsáveis do conselho, gerando uma 

autonomia para adaptar novas propostas, capazes de intervir e se adaptar às necessidades de 

formação para fortalecer o SUS e atender às demandas reais.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em Medicina, de 

2001, foram instituídas pela Resolução CNE/CES Nº 4, de 7 de novembro de 2001, definindo 

os princípios, fundamentos, condições e procedimentos estabelecidos pela Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.  

Segundo o Artigo 3°, das Diretrizes Nacionais Curriculares, de 2001: 

O Curso de Graduação em Medicina tem como perfil do formando 

egresso/profissional o médico, com formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-

doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, 

com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como 

promotor da saúde integral do ser humano (DCN, 2001, p. 1). 

As DCN (2001, p. 01) definem como Competências e Habilidades Gerais que 

precisam ser desenvolvidas pelo profissional médico: a atenção à saúde com ações de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação; a tomada de decisões; a comunicação; a 

liderança; a administração, gerenciamento e educação permanente.  

Destacam nas Diretrizes que a abordagem do paciente deveria envolver a família e sua 

comunidade, levando em consideração a realidade epidemiológica, a fim de intervir de 

maneira efetiva na produção de ações preventivas e de promoção de saúde, considerando sua 

realidade e seu território. 

O artigo 6º, parágrafo IV, começa a definir aspectos relacionados à formação médica 

mais humanista e define que a: 

[...] compreensão e domínio da propedêutica médica – capacidade de realizar 

história clínica, exame físico, conhecimento fisiopatológico dos sinais e sintomas; 

capacidade reflexiva e compreensão ética, psicológica e humanística da relação 

médico-paciente. (DCN, 2001) 

Destaque foi dado ao artigo 7º, em que é abordada a necessidade do estágio curricular 

obrigatório de treinamento em serviço (o internato), com supervisão direta e carga horária 

mínima de 35% da carga horária total do curso de graduação, nas áreas de Clínica Médica, 
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Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Saúde Coletiva, com atividades de primeiro, 

segundo e terceiro níveis de atenção em cada área.  

Dentre vários aspectos descritos no artigo 12, destaco o 7º parágrafo: 

Propiciar a interação ativa do aluno com usuários e profissionais de saúde desde o 

início de sua formação, proporcionando ao aluno lidar com problemas reais, 

assumindo responsabilidades crescentes como agente prestador de cuidados e 

atenção, compatíveis com seu grau de autonomia, que se consolida na graduação 

com o internato (DCN, 2001, p. 05). 

Tais mudanças visam regulamentar e incluir os egressos no processo de formação 

voltados para uma Medicina mais humanista, levando em consideração os aspectos 

biológicos, psicológicos, sociais e ambientais. 

Diante da necessidade da revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais, de 2001, no 

que se refere à formação do profissional médico, foram propostas discussões e debates, sendo 

atualizada posteriormente, em 2014, pela Resolução nº 3, de 20 de junho de 2014, mantendo 

em seu artigo 3º a definição do egresso de Medicina, porém com uma visão mais ampliada, a 

saber: 

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 (DCN, 

2014, p. 1). 

Especificamente, com relação a um cuidado mais humanizado, na Diretriz Curricular 

de 2014, nota-se a grande mudança proposta no processo de formação, de maneira que o 

egresso em Medicina seja capaz de desenvolver: 

Art. 5º [...] II - integralidade e humanização do cuidado por meio de prática médica 

contínua e integrada com as demais ações e instâncias de saúde, de modo a construir 

projetos terapêuticos compartilhados, estimulando o autocuidado e a autonomia das 

pessoas, famílias, grupos e comunidades e reconhecendo os usuários como 

protagonistas ativos de sua própria saúde (DCN, 2014, p. 02). 

Ainda buscando desenvolver nos estudantes uma relação mais humanizada na maneira 

de relacionar-se com as pessoas e/ou famílias sob seus cuidados, na Secção II, da atenção às 

necessidades individuais de saúde, páginas 5 e 6, destacamos que o profissional deve utilizar 

linguagem compreensível, estimulando a fala do paciente e desenvolvendo uma escuta ativa, 

levando em conta o contexto em que vive a pessoa, sua história em seus aspectos 

psicológicos, culturais e suas relações sociofamiliares.   

Ainda nesse sentido, destacam que o profissional deve favorecer a construção de 

vínculo, valorizar as preocupações, expectativas, crenças e os valores das pessoas e das 
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famílias, procurando torná-las colaboradores do seu processo terapêutico, possibilitando que 

analisem sua própria situação de saúde, gerando assim, autonomia no cuidado. As 

dificuldades devem ser analisadas e as conquistas valorizadas. Na elaboração de um plano 

terapêutico deve-se levar em consideração não apenas as necessidades percebidas pelos 

profissionais de saúde, mas, sobretudo, valorizar “as necessidades referidas pela pessoa sob 

seus cuidados ou responsável, estimulando a pessoa a refletir sobre seus problemas e a 

promover o autocuidado” (DCN, 2014, p. 06).  

Sendo importante destacar que esse processo deve ser pautado na ética e na 

humanização do cuidado, levando sempre em consideração as dúvidas da pessoa sob seus 

cuidados, ou de seus familiares, com o objetivo de construir novos significados para o 

cuidado à saúde. 

Com relação ao processo educativo da DCN de 2014, Seção III, da Educação em 

Saúde, artigo 7º, destaca-se que o estudante de Medicina deve: 

[...] corresponsabilizar-se pela própria formação inicial, continuada e em serviço, 

autonomia intelectual, responsabilidade social, ao tempo em que se compromete 

com a formação das futuras gerações de profissionais de saúde, e o estímulo à 

mobilidade acadêmica e profissional. (DCN, 2014) 

Ainda a respeito da formação dos estudantes de Medicina, no Capítulo III, artigo 32, 

verifica-se essa preocupação ao ser referido que o Curso de Graduação em Medicina deverá 

utilizar metodologias ativas e critérios para acompanhamento e avaliação do processo ensino-

aprendizagem do aluno. A avaliação deve estar em consonância com o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES) e com a dinâmica curricular definida pelas 

Instituições de Ensino Superior (IES) em que for implantado e desenvolvido.  

Complementam no artigo 35, que os cursos deverão fomentar: 

[...] a participação dos Profissionais da Rede de Saúde em programa permanente de 

formação e desenvolvimento, com vistas à melhoria do processo de ensino-

aprendizagem nos cenários de práticas do SUS e da qualidade da assistência à 

população, sendo este programa pactuado junto aos gestores municipais e estaduais 

de saúde nos Contratos Organizativos da Ação Pública Ensino-Saúde (DCN, 2014, 

p. 13). 

Mas a principal mudança com relação ao currículo de 2001 foi o estágio obrigatório. 

Do total de carga horária, 35% deve ser cumprido em regime de internato, com atividades 

práticas supervisionadas por professores. As regras definem que 30% desse internato (cerca 

de 760 horas) deve ser destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS), na Atenção Básica e nos 

serviços de Urgência e Emergência. Antes de 2014, não havia essa obrigatoriedade de cumprir 

30% do internato voltado para as práticas do SUS.  
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O artigo 29, parágrafo VIII, destaca que essas mudanças visam facilitar a construção 

do conhecimento, integrando as disciplinas e o aluno nas atividades diárias vivenciadas pelas 

equipes no SUS: “proporcionando-lhe a oportunidade de lidar com problemas reais, 

assumindo responsabilidades crescentes como agente prestador de cuidados e atenção, 

compatíveis com seu grau de autonomia, que se consolida, na graduação, com o internato”. 

Tais mudanças valorizam a formação de um egresso com uma compreensão ampliada do 

processo saúde- doença, considerando o indivíduo com todas as suas variáveis.  

Franco et al. (2014) consideram que tais mudanças podem garantir maior eficácia na 

formação, permitindo que o egresso seja capaz de lidar com os problemas da sociedade 

brasileira, com um perfil atrelado ao cuidado integral, com ampla visão, não fragmentando o 

indivíduo, levando em consideração o seu território e a sua realidade. Sendo capaz de, além 

de solucionar problemas, propor melhoras nos contextos sociais, por uma gestão responsável 

com uso eficiente de recursos. 

Mourão e Luzio (2013) intensificam a necessidade de garantir o direito à saúde, 

priorizando os princípios do SUS, como a Universalidade, a Integralidade e a Equidade, 

rompendo o paradigma biomédico. Acreditam em uma formação profissional baseada no 

conhecimento e na vivência dos alunos na realidade sociosanitária, desde o início da 

graduação, despertando a responsabilidade de formar profissionais comprometidos para 

intervir de maneira mais efetiva, com capacidade de questionar, desde a territorialização até a 

maneira de intervenção e cuidado proposto, no contexto vivido.  

Um fator importante a ser destacado é a resistência às mudanças propostas. Mesmo 

com todo esse processo, ao longo dos anos, ainda trabalhamos com as possibilidades de 

resistências de docentes envolvidos no processo, com mitos e recusas a desenvolver 

atividades inovadoras, com metodologias diversas (MOURÃO; LUZIO, 2013).  

As mudanças propostas permitem uma aproximação das universidades com a 

realidade. De que adianta formar médicos cada vez mais especializados em doenças raras e 

aptos a manipular equipamentos de última geração, se as nossas reais necessidades mais 

frequentes e prevalentes não se encaixam nesse padrão? 

Faz-se urgente e necessário graduandos de Medicina que sejam encorajados a 

descobrir as reais necessidades da nossa sociedade, além da última técnica desenvolvida para 

uma doença rara, a descobrir o que está escondido atrás do muro ou no fundo de um coração, 

graduandos que possam pensar além do tradicional, imaginar situações inusitadas e 

transgredir, transformar, surpreender e não deixar de acreditar que o cuidado humanizado é 

possível. 
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Acredito que só é possível cuidar e intervir se, de fato, existir disposição para entender 

as limitações dos outros e, sem fraquejar, enfrentar mesmo com medo, as situações que 

aparecem, permitindo ao outro mostrar suas dores e dificuldades, e em conjuntos, seja 

possível desenvolver práticas de cuidado eficazes. 

E para tal, é necessário que os graduandos conheçam as diferentes realidades 

encontradas no dia a dia, e o estágio supervisionado proporciona essa experiência. 

A Universidade Federal Fluminense oferece, no início da graduação de Medicina, a 

disciplina de Trabalho de Campo Supervisionado (TCS). Ribeiro et al. (2013, p. 951) 

descrevem que a disciplina TCS compreende:  

Conhecimento e aproximação com equipes e processos de trabalho em unidades de 

Saúde da Família no município de Niterói. O grupo aprimora projetos terapêuticos 

de famílias adscritas a partir do diagnóstico e da lógica de necessidades de saúde. O 

objetivo é alcançado por meio do envolvimento com a dinâmica da unidade, 

acompanhamento de visitas domiciliares e estudo aprofundado dos instrumentos de 

registro (cadastro e prontuário), sempre envolvendo professores e equipes de saúde. 

Mourão e Luzio (2013) destacam que nas atividades práticas, como os estágios 

supervisionados (TCS), são constituídos espaços de construção coletiva, para todos os 

envolvidos, ricos em experiências e aprendizados. Com a inserção dos graduandos em 

serviços diferenciados, eles podem conhecer conjunturas, muitas vezes, inimagináveis. 

Situações inusitadas, em um território que, muitas vezes, pode ser tenso, hostil ou violento, 

exigindo assim, habilidade que nem sempre são ensinadas em salas de aula. Circunstâncias 

que desafiam saberes e crenças, o papel dos graduandos enquanto protagonistas de ações de 

saúde em geral. Destacam também a oportunidade de trabalharem em equipe e desenvolverem 

habilidades importantes para sua formação, de maneira geral. 

Todo esse processo gera impacto. E não adianta minimizar tais situações. E todos são 

impactados e transformados, muitas vezes para superar as próprias limitações e repensar 

saberes e prática. 

As mudanças das DCN trazem maior protagonismo para o trabalho realizado em 

equipe multiprofissional, permitindo uma maior integralidade das práticas, considerando o 

aluno e o professor parte do processo de aprendizagem, com uma visão generalista. 

Segundo Ribeiro et al, (2013), as disciplinas de Trabalho de Campo Supervisionado, 

propostas pela UFF propõem uma pedagogia participativa e inclusiva, preocupada em 

promover capacidades voltadas ao desenvolvimento humano e uma sociedade justa e 

democrática. Nessa disciplina, ainda segundo os mesmos autores:  

Os alunos são divididos em grupos entre oito e doze alunos, para atividades teóricas 

e práticas, com a carga horária de nove horas semanais. Os alunos são preparados 
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para entrar em campo, conhecer e observar distintas realidades socioculturais e 

interagir com vários atores (pacientes/usuários, profissionais de saúde, gestores, 

dirigentes etc.) em diferentes cenários, como: movimentos sociais, organizações não 

governamentais, unidades de saúde do SUS, entre outros. As disciplinas TCS 1 e 2 

fazem parte do Programa Prático-Conceitual do curso de Medicina, tendo cada uma 

um ano de duração, a partir do primeiro período do curso (RIBEIRO, 2013, p. 950). 

O trabalho de Campo Supervisionado 1 se propõe a criar condições de reconhecimento 

de contextos de ação sociocultural do profissional de saúde, estimulando a responsabilidade 

na investigação de determinantes sociais da saúde e da doença, conforme relata Ribeiro et al. 

(2013, p. 950). O trabalho de Campo Supervisionado 2 tem como objetivo, também definido 

pelos autores, reconhecer o perfil epidemiológico da população, analisando o funcionamento 

das unidades de saúde e os possíveis impactos das ações programadas pelos alunos. 

As disciplinas TCS 1 e TCS 2 proporcionam aos graduandos, segundo Mourão e Luzio 

(2013, p. 365), a oportunidade de desenvolver e aprimorar as nuances políticas, econômicas, 

epidemiológicas, sanitárias, culturais e de gestão. Preconizam a troca de saberes, com um 

acompanhamento horizontal, permitindo que os graduandos sejam os sujeitos na construção 

do conhecimento, e que eles possam eleger as prioridades de conteúdos relevantes para as 

suas vivências e problematizações. Além disso, estimulam o trabalho em equipe e as 

interações com as equipes de saúde, a comunidade e os dispositivos sociais e espaços 

institucionais, como creches, escolas, associação de moradores e congregações religiosas. 

Promovem o contato, conhecimento, vivência e possibilitam milhares de alternativas 

impensáveis para propor o cuidado com a saúde individual e coletiva. 

 

2.2 A Atenção básica como reestruturadora do Sistema Único de Saúde e a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Gestante 

 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB, 2012) representa um acúmulo de 

experiências na consolidação do SUS, cujo Programa Estratégia Saúde da Família (ESF) 

caracteriza uma prática de reorientação do modelo assistencial de Atenção Básica, em 

conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), norteada pelos princípios 

da Universalidade, da Acessibilidade, do Vínculo e da Continuidade. Esse modelo propõe 

uma mudança na forma de entender a realidade, interpretar e intervir de maneira eficaz, com 

resultados mais efetivos. É oferecida uma porta de entrada qualificada e próxima, que 

considera o indivíduo de forma singular e coletiva, levando em consideração os dados 

epidemiológicos, sociais, culturais para produzir ações efetivas do cuidado (PNAB 2012). 

Segundo a PNAB (2012, p. 21), a Atenção Básica se caracteriza por: 
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Um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e 

autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 

populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 

considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 

Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo 

das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu 

território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo 

ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento deve ser acolhida. 

Na ESF temos uma reorganização das ações, com a descentralização dos serviços 

prestados, oferecendo uma porta de entrada acolhedora e qualificada da rede de saúde 

integrada com outros níveis de complexidade. O sistema de saúde proposto se aproxima dos 

indivíduos, tornando-se mais consciente, solidário e resolutivo, respeitando seus limites e 

condições reais de intervenção, capazes de consolidar a nova proposta, baseado nas funções 

da rede de Atenção Básica definidos pela PNAB. Ele precisa ser resolutivo, identificando os 

riscos e necessidades, articulando diferentes estratégias individuais e coletivas para fortalecer 

o vínculo e ser efetivo na autonomia e no cuidado (PNAB, 2012). 

As áreas a serem contempladas pela Estratégia Saúde da Família (ESF) necessitam ter 

uma organização social com associação de moradores atuante, bem como fatores de risco 

locais ou ambientais. São levados em consideração também a renda familiar, condições de 

moradia e de trabalho, estrutura de saneamento básico e o risco de adoecimento (PNAB, 

2012).  Após a definição do território de atuação e a população cadastrada, começa o processo 

de programação e implementação das atividades, de acordo com as necessidades e riscos. São 

identificados grupos de maior vulnerabilidade e fatores de risco a serem trabalhados. As 

atividades podem ser realizadas na Unidade, no domicílio e no território para promover uma 

atenção integral e efetiva à população. 

Historicamente há uma evolução na ampliação da abordagem do cuidado à saúde 

oferecido às mulheres, passando de um enfoque somente do seu aparelho reprodutor, durante 

o período em que estão aptas para a reprodução, para uma concepção mais integral dessa 

atenção (PNAISM, 2015). 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM ou PAISM), 

criada pelo Ministério da Saúde, no final dos anos 1990, visa à implementação de ações da 

saúde que possam garantir os Direitos Humanos das mulheres. Esse documento também 

contempla os avanços dos direitos sexuais e reprodutivos, com melhoria da atenção obstétrica, 
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planejamento familiar e combate à violência sexual e doméstica, abrangendo as mulheres 

portadoras de doenças crônicas transmissíveis ou não. 

A PNAISM (2015, p. 12) é fundamentada nas premissas do SUS e se dispõe a nortear 

suas ações baseadas em: 

• Conceituar as ações de saúde da mulher como política e POLÍTICA 

NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER não 

mais como programa, por entender que, conceitualmente, o termo política é 

mais abrangente que o termo programa, para ressaltar a resposta 

governamental a determinados problemas de saúde de certos grupos 

específicos, neste caso as mulheres;  

• Introduzir e visibilizar novas “necessidades” de saúde das mulheres, até 

então ausentes das políticas públicas;  

• Introduzir ações para segmentos da população feminina, todavia sem 

visibilidade social;  

• Definir fontes de recursos e responsabilidades nos diversos níveis do 

sistema, de acordo com as diretrizes do SUS e os instrumentos de gestão 

adotados pelo Ministério da Saúde;  

• Introduzir nas políticas a transversalidade de gênero, o recorte racial-étnico 

e as especificidades das mulheres que fazem sexo com mulheres. 

O conceito de saúde para as mulheres além de considerar sua relação com o meio 

ambiente, a educação, o lazer, a alimentação, a renda e as condições de trabalho e moradia, 

deve agregar a sobrecarga de responsabilidades com os trabalhos domésticos e com a 

educação e cuidados com os filhos (PNAISM, 2015). 

A PNAISM (2015) foi elaborada a partir de dois documentos: o primeiro, “Saúde da 

Mulher: Princípios e Diretrizes” foi estruturado com conceitos de saúde da mulher com um 

diagnóstico situacional e suas diretrizes a respeito da humanização da atenção. O segundo 

documento foi o “Plano de Ação 2004-2007”, que além de descrever os objetivos, propõe 

metas, estratégias, ações, recursos e indicadores a serem alcançados. 

Os objetivos gerais da PNAISM (2015, p. 14) são: 

• Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres 

brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e 

ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção e 

assistência e recuperação da saúde em todo o território brasileiro.  

• Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, 

especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos 

diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie. 

• Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no 

Sistema Único de Saúde. 

No pré-natal, essas políticas passam a ser um desafio maior, respaldadas nos princípios 

da integralidade, da equidade e da vigilância em saúde, com base num acolhimento 
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direcionado ao aperfeiçoamento das práticas do cuidado diário, preparando essa mulher para 

as mudanças físicas, sociais e culturais. 

Segundo Sartori e Van Der Sand (2004, p. 164): 

O grupo de gestantes é uma dessas maneiras, em que através de um jogo de iguais, 

há condições para a formação de um espaço de considerável poder terapêutico para 

seus participantes. Este potencial se legitima na medida em que possibilita às 

pessoas, ao interagir no campo grupal, elaborem seus sentimentos em relação ao 

momento vivido. Relatam ainda que o fato de perceber a si próprios e aos outros faz 

com que pessoas, que passam por um momento de crise, possam ter a oportunidade 

de reajustar-se às novas realidades, uma vez que os grupos de gestantes oferecem 

essa possibilidade. 

Os autores definem que: 

Tenta-se fazer deste espaço um local onde possam ser reveladas as limitações, as 

dificuldades e os temores de cada um e do grupo como um todo. Desta forma, tenta-

se, no campo grupal, elaborar estas manifestações, de modo que homens e mulheres 

possam vivenciar, também o momento do nascimento e a maternidade\paternidade, 

propriamente ditos, do modo mais positivo possível (SARTORI; VAN DER SAND 

2004, p. 164). 

Segundo Santos et al. (2008, p. 469), o vínculo “é o dispositivo que leva os sujeitos 

(trabalhadores e usuários) ao encontro de suas potencialidades, pois favorece a reciprocidade 

de experiência e, assim, possibilita a construção de atos terapêuticos corresponsabilizados”. 

Feuerwerker (2011, p. 08) define a necessidade de: 

Criar espaços de conversa para reconhecimento entre profissionais e equipes, 

identificação de potencialidades e possibilidades de cooperação, e produção de 

novos pactos em relação às responsabilidades de cada parte, aos critérios de 

encaminhamento e de regresso dos usuários às Unidades, construindo estratégias 

para o seu acompanhamento, mecanismos para tirar dúvidas, combinação de 

abordagens, reavaliação de decisões, combinação de iniciativas e responsabilidades, 

etc. 

 

2.3 A Formação Médica Humanizada 

 

A necessidade de formar profissionais qualificados para lidar com o ser humano em 

sua essência e suas complexidades levou o Ministério da Educação a implementar as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). Fez-se necessário redefinir estratégias para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas capazes de assimilar as mudanças ocorridas, 

respeitando as políticas desenvolvidas e formando médicos capazes de lidar com as 

necessidades reais, intervindo de maneira efetiva no cuidado à saúde do outro. O curso de 

graduação de Medicina vem tentando se adequar às mudanças propostas ao longo dos anos, 

após a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais, de 2001 e 2014. 

Koifman (2001, p. 50) relata que há: 
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Um consenso quanto à insatisfação no atendimento da população e quanto à 

necessidade de reformulação de determinados aspectos da formação médica. (...) A 

educação médica no Brasil parece não valorizar o alcance de objetivos coerentes 

com a realidade social, nem elaborar planejamentos eficazes nesse sentido. 

Rios e Sirino (2015) descrevem três momentos marcantes na educação médica da 

América Latina. No primeiro, em 1960, destacam o aspecto quantitativo, justificando o baixo 

número de alunos de Medicina em decorrência do baixo número de escolas. No segundo 

momento, de 1970 a 1980, destacam o aspecto qualitativo com ênfase nas ações pedagógicas 

e organizacionais voltadas ao aprendizado prático hospitalar e ambulatorial. No terceiro 

momento, destacam a “relevância do conceito de qualidade, com propostas de mudança na 

formação dos médicos”. 

Segundo relatam Campos e Forster (2008), as práticas de ensino na saúde 

privilegiavam o aprendizado em Unidades Terciárias (hospitais), com a perspectiva de 

identificar e cuidar de doenças de maior complexidade, com uma formação muito 

especializada e fragmentada, impedindo o aluno de ter uma visão global de todas as condições 

que estavam associadas às enfermidades. Os pacientes internados nos hospitais, em sua 

maioria, já possuíam patologias instaladas com possíveis complicações ou sequelas e os 

alunos acabavam desenvolvendo maiores habilidades para tratar essas doenças e suas 

complicações.  

Ainda sobre esse aspecto, Neves et al. (2016) descrevem que a maior atenção é dada 

ao modelo biomédico, baseada no ensino-aprendizagem científico-positivista da cultura 

ocidental moderna, no qual o médico detém o saber e, definindo o que seria melhor para o seu 

paciente, considerando os exames complementares em detrimento ao estado emocional, 

história familiar ou contexto social, desconsiderando uma visão global. 

Vilas Bôas et al. (2017) reforçam que as escolas médicas vêm se empenhando em 

buscar diferentes formas de modificar o currículo, com transformações de concepções e 

práticas pedagógicas para promover as ações em saúde baseadas nos princípios da 

Humanização, definindo que: 

O currículo é um documento que explicita a intencionalidade educacional. (...) 

extrapola os documentos e se faz vivo quando é invadido por diferentes modos de 

pensar e agir de diferentes atores, constituindo, também o currículo oculto... 

revelado por meio de crenças, que de forma consciente ou inconsciente, guiam as 

ações do cotidiano pedagógico, sem que seja instituído como um propósito explícito 

(VILAS BÔAS et al., 2017, p. 175). 

O avanço tecnológico no século 20, segundo relatam Alves et al. (2009) foi o grande 

responsável pelas transformações no perfil de atuação dos médicos, com especialistas cada 

vez mais comprometidos com exames complexos, sendo capazes de diagnósticos mais 
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precisos e tratamentos eficazes, deixando em segundo plano a relação médico-paciente, pela 

supervalorização da doença em detrimento da singularidade do paciente e suas 

complexidades, com dificuldade de desenvolver habilidades psicológicas e sociais. Destacam 

ainda a necessidade de superar a visão antropométrica e individualista do modelo biomédico, 

valorizando a escuta e o diálogo. 

Complementam Mourão e Luzio (2013) que a garantia dos direitos à saúde necessita 

da efetivação da universalidade, da integridade e da equidade conquistados com a implantação 

do Sistema Único de Saúde (SUS), rompendo o modelo centrado no aprendizado biomédico, 

nos saberes especializados e nos protocolos pré-definidos. As ideias começam a se modificar, 

valorizando os diferentes saberes e a capacidade de trabalho em equipe, pela efetiva 

consolidação do SUS. 

Entre os desafios descritos por Silva, Muhl e Moliani (2015) no ensino da graduação, 

destaca-se o objetivo de reformular as práticas para tentar se readequar às reinvindicações do 

ponto de vista ético, humano e social. Sendo destacado ainda pelos autores, que com a criação 

do Sistema Único de Saúde (SUS), temos um redirecionamento da formação médica 

tradicional, valorizando a formação generalista, humanista e crítico-reflexiva para se adequar 

à expectativa de um atendimento técnico, com desdobramentos sociais, políticos, éticos e 

humanizados, implicados no dia a dia. 

Segundo Vilas Bôas et al (2017), sendo o SUS enfatizado como o principal campo de 

aprendizado para as práticas dos estudantes de Medicina, as mudanças nas DCN estimulam o 

compromisso das escolas em adaptar o aprendizado a um modelo de formação que possa 

garantir os direitos constitucionais, formando médicos capazes de articular as práticas com os 

ideais da Política Nacional de Humanização. 

Cabe ressaltar que Albuquerque (2015) descreve que há a necessidade de desenvolver 

uma conexão entre os Direitos Humanos e a Medicina, uma vez que as escolas devem formar 

profissionais críticos e reflexivos, além de desenvolver o conhecimento técnico, estimulando 

o aluno a atuar com respeito e proteção a esses direitos, sendo um ator importante para o 

enfrentamento das possíveis violações. 

Vilas Bôas et al. (2017, p. 173) descrevem: 

[...] a formação hegemônica centrada no individualismo, no aporte tecnicista, carente 

de criticidade, que não responde às exigências da complexidade da sociedade 

contemporânea, tem sido questionada como uma limitação para a inclusão dos temas 

e das práticas humanísticas no processo de ensino-aprendizado dos cursos de 

Medicina. 
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Campos e Forster (2008) ressaltam que, com a introdução do Programa Saúde da 

Família (PSF), na década de 1990, pelo Ministério da Saúde, começam a perceber a 

necessidade de formar médicos com características diferenciadas, capazes de realizar 

atendimentos generalistas, avaliando as condições de habitação e saneamento básico, 

mensurando indicadores epidemiológicos, preocupados com cobertura populacional, 

promovendo práticas de vigilância, promoção da saúde e prevenção de doenças. 

Segundo define Mourão e Luzio (2013), os profissionais devem em sua formação, 

serem mais comprometidos e capacitados para o SUS. Sendo ofertado a eles ter uma formação 

crítica, generalista, territorializada, interprofissional e interdisciplinar, voltada para o paciente 

e seu contexto sociocultural, facilitando a troca de saberes, a autonomia, bem como a 

corresponsabilização pela sua saúde e seu território, sendo um ator social ativo. 

Com a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) e a criação do Programa 

Saúde da Família (PSF), os médicos são apresentados a uma lógica de cuidado e atendimento 

diferenciada. As conquistas desencadeadas pela reforma sanitária necessitam ser valorizadas e 

colocadas em prática. 

Campos e Foster (2008) descrevem que com a introdução do Programa Saúde da 

Família, há uma ampliação do campo de trabalho para o médico, e mediante as mudanças 

curriculares, um novo campo de ensino para os alunos, permitindo iniciar um contato precoce 

com os pacientes e seu ambiente de vida, mudando uma lógica instituída. Os alunos ficam: 

[...] numa posição privilegiada para aprender as atividades preventivas, compreender 

a realidade do processo saúde-doença e sua abordagem holística, assim como a 

complexidade e importância da relação médico-paciente e da longitudinalidade da 

atenção, além de compreender a abordagem das doenças prevalentes, tanto as agudas 

como as crônicas (CAMPOS; FOSTER, 2008, p. 84). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais, segundo Vilas Bôas et al. (2017), reorientam as 

mudanças na educação médica, voltadas para práticas humanizadas, críticas, reflexivas e 

integradas ao Sistema Único de Saúde, investindo em currículos que fortaleçam as dimensões 

culturais, estéticas, sociais e históricas. 

Neves et al. (2016) contribuem, relatando que no desenvolvimento do modelo 

biomédico, somente o médico detém o saber e pode determinar o que é importante para a 

saúde do paciente. Destacando que os exames e os parâmetros físicos seriam fundamentais 

para realizar o diagnóstico, não importando o estado emocional, social, religioso ou cultural 

do paciente. Descrevem ainda que, para uma ruptura desse modelo de formação médica, o 

mais adequado seria desenvolver uma mudança de transmissão de valores e a inserção do 
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aluno na realidade social, na qual mediante diálogos e reflexões, podem adquirir 

conhecimentos para uma formação mais humanizada. 

Com a inserção do aluno no território desde o início do curso, Campos e Foster (2008) 

relatam que esse aluno poderá vivenciar o papel do médico na Atenção Básica, conhecer os 

problemas de maior prevalência no território, participar de ações de vigilância e fortalecer a 

nova prática de corresponsabilização do paciente e sua família no processo de saúde e doença. 

Eles participam de atividades do Programa Saúde da Família, como visitas domiciliares, 

atividades de educação em saúde, reuniões de equipe, discussões de projetos singulares 

terapêuticos individuais e familiares, vigilância em saúde, além, é claro, das consultas 

médicas. Eles podem compreender a importância de se avaliar o paciente, junto ao seu 

contexto familiar e territorial, estreitando a relação médico paciente, com criação de vínculo e 

responsabilidades. 

Vilas Bôas et al. (2017) destacam que as universidades representam um potente 

espaço de produção de saberes e práticas indispensáveis à transformação social e ressaltam 

ainda que a formação: 

[...] convoca o profissional de Medicina a conviver e dialogar com as diferenças e 

com as contradições produzidas no cotidiano. Convoca-o, também, a assumir uma 

postura crítica reflexiva sobre o seu papel social e sua importância na produção do 

cuidado (VILAS BÔAS et al., 2017, p. 173-174). 

Os antigos currículos mínimos vão sendo substituídos, a partir do ano de 2000, com a 

implantação das DCN, por meio do Conselho Nacional de Educação (CNE), pela Lei das 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, com a intenção de direcionar os Projetos 

Políticos Pedagógicos (PPP), descrevendo as competências a serem desenvolvidas pelas 

faculdades, segundo descrevem Mourão e Luzio (2013). 

As mudanças curriculares e o relato de experiências individualizadas bem sucedidas, 

com uma visão mais humanizada de atendimento inspiraram mudanças nas políticas públicas, 

visando melhorar a qualidade do atendimento prestado, com a implantação da Política 

Nacional de Humanização (PNH) em 2003. Rios e Sirino (2015, p. 402) descrevem que a 

PNH destaca: 

[...] a oposição à violência gerada por “maus tratos” físicos, psicológicos e 

simbólicos. (...) com a melhoria na qualidade dos serviços prestados, articulando os 

avanços tecnológicos com o bom relacionamento, traduzindo a humanização como 

proposta de oferecer atendimento de qualidade técnica, ética e relacional. 

Como objetivo da PNH, segundo o Caderno Humaniza SUS (2010), é possível 

destacar a qualificação das práticas de gestão e de atenção em saúde, com a necessidade de 
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produzir novas atitudes por parte de trabalhadores, gestores e usuários, superando problemas e 

desafios. 

O Caderno Humaniza SUS (2010, p. 06) descreve a desumanização como uma: 

Percepção da população e de trabalhadores da saúde frente a problemas como as 

filas, a insensibilidade dos trabalhadores frente ao sofrimento das pessoas, os 

tratamentos desrespeitosos, o isolamento das pessoas de suas redes sócio familiares 

nos procedimentos, consultas e internações, as práticas de gestão autoritárias, as 

deficiências nas condições concretas de trabalho, incluindo a degradação nos 

ambientes e das relações de trabalho. 

A desumanização evidencia falhas nas práticas de atendimento e formas precárias de 

trabalho, colaborando para a necessidade de implantar a Política Nacional de Humanização, 

com novas percepções de formação na saúde.   

Vilas Bôas et al. (2017, p. 173) ressaltam que a formação humanizada: 

[...] consiste na construção de conhecimentos, de habilidades e de atitudes que 

propiciem ao egresso de Medicina realizar o cuidado na atenção à saúde, 

articulando, sempre, o saber técnico-científico à compreensão dos aspectos 

psicossociais e culturais dos indivíduos e da coletividade, com capacidade para 

estabelecer relações intersubjetivas. 

A humanização pode ser considerada como um modo de inclusão, com práticas 

voltadas para valorizar a construção de vínculos e de corresponsabilidade. Estimula também a 

inclusão na tentativa de formar profissionais mais comprometidos, uma gestão participativa e 

atenta, que valoriza o cuidado com a saúde, conforme ressalta o Caderno Humaniza SUS 

(2010). 

Cabe ressaltar que Menezes e Santos (2017) descrevem que a Política Nacional de 

Humanização desenvolve um “papel modelador do arcabouço ideológico, teórico e 

operacional nas organizações do serviço de saúde”. Descrevem ainda que estimulam a 

reformulação das práticas, com prioridade no desenvolvimento da autonomia de seus 

participantes, estimulando a troca de saberes, para a construção do cuidado, de maneira 

multidisciplinar e intersetorial. 

Como definição de humanização, é possível destacar o conceito da Cartilha da Política 

Nacional de Humanização (PNH, 2010, p. 01): 

[...] a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de 

saúde: usuários, trabalhadores e gestores. Os valores que norteiam essa política são a 

autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o 

estabelecimento de vínculos solidários, a construção de redes de cooperação e a 

participação coletiva no processo de gestão. 

Ainda sobre a definição de humanização, Rios (2009, p 403) define que: 
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A humanização pode ser compreendida como princípio de conduta de base 

humanista e ética, como movimento contra a violência institucional na área da 

saúde, como política pública para a atenção e gestão do SUS, como metodologia 

auxiliar para gestão participativa e por fim como tecnologia do cuidado na 

assistência à saúde. Busca a transformação da cultura institucional, através de 

compromisso ético e metodologias para ação dentro da saúde. 

As mudanças nas DCN, necessárias para a se adequar as necessidades de formação, 

considerando as complexidades dos dias atuais se refletem nas alterações curriculares das 

universidades. A definição de currículo de Vilas Bôas et al. (2017, p. 174) sugere: 

[...] o currículo como um território político, construído entre as contradições 

histórico culturais, resultante de um processo coletivo de ação-reflexão-ação, e por 

isso impregnado de valores, ideologias, jogos de poder, e permanente tensionamento 

entre sujeitos. 

E para tal, as mudanças curriculares são necessárias e fundamentais para se romper 

com um modelo de formação que desconsidera a visão integral, o modelo científico, 

privilegiando a abordagem centrada no hospital e em procedimentos, conforme ressalta 

Ribeiro et al, (2013, p. 947).  

Neves et al. (2016) reafirmam que para uma ruptura do modelo de formação, devem-

se adotar medidas relacionadas à mudança no modo de transmissão de valores e a inserção 

mais precoce possível do aluno na realidade social, em que ele, por meio de reflexões e troca 

de saberes, poderá desenvolver e adquirir conhecimentos essenciais para a sua formação. 

Vilas Bôas et al. (2017) descrevem ainda que as práticas humanizadas não podem ser 

ensinadas ou aprendidas tecnicamente, mas devem ser estimuladas a serem construídas, 

valorizando todo o contexto, ao qual os sujeitos envolvidos estão inseridos. É preciso 

valorizar as realidades vivenciadas, resgatando a valorização dos saberes, sentimentos e razão, 

considerando a capacidade de provocar o diálogo com as diferentes verdades. 

Rios e Sirino (2015) destacam que as tentativas de se inserir a humanização na 

formação médica ainda apresentam resistências e obstáculos, como a dificuldade de 

complementar as disciplinas técnicas da graduação com aspectos éticos, filosóficos, 

históricos, antropológicos, psicológicos, políticos, sociais e bioéticos. 

Mourão e Luzio (2013) relatam uma resistência às mudanças sugeridas pela DCN, 

principalmente por alguns docentes envolvidos no ensino médico. Ressaltam a permanência 

de certos mitos e recusas de práticas de ensino inovadoras, dificultando o processo de 

aprendizagem nos serviços de saúde. Há necessidade de alguns docentes em manter a 

centralização do saber em si mesmos e pouca disponibilidade de variar os métodos de ensino 

e aprendizado. 
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Rios e Sirino (2015), enfatizam a importância de adoção das metodologias ativas no 

processo de aprendizagem, valorizando as discussões em grupo com os alunos, para avaliar a 

imprecisão e insegurança em algumas situações. A necessidade de desenvolver e aprimorar a 

empatia, o lidar nas relações humanas, o respeito e a responsabilidade. Para esses autores 

devemos pensar além, no que ele preconiza como um projeto de felicidade definido como: 

O conjunto de representações, desejos, expectativas e elementos da subjetividade 

capazes de mover as pessoas na construção de sua saúde, uma vez que dá sentido ao 

que é vivido e para o que se irá viver relacionado à saúde (RIOS; SIRINO, 2015, p. 

404). 

Segundo Alves et al. (2009), a incorporação dos princípios da humanização no 

processo de formação deve considerar discutir com os alunos o acolhimento e a valorização 

dos sentimentos despertados nas diferentes experiências vividas, valorizando as situações 

enfrentadas e as maneiras de resolução das dificuldades e suas variáveis.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

A Análise Institucional foi criada na França, na década de 1960, num período de crise 

de ordem político-ideológico, tomando forma e criando condições de sua perpetuação e 

institucionalização permanente (que permite a transformação, modificando sua composição e 

funcionamento), e apresenta três linhas de pensamento: a primeira de Guattari, ligada à saúde 

mental; a segunda de René Lourau e Georges Lapassade, com experiências de pedagogia 

libertária; e a terceira de Moreno e Lewis, ligada à Psicossociologia (L’ABBATE; 

MOURÃO; PEZZATO, 2013).  

No Brasil, em 1970, é introduzida por Solange L’Abbate na Saúde Coletiva, por meio 

de grupos de pesquisas, trazendo inovações ao permitir juntar as práticas e saberes existentes. 

Ela agrega os conceitos acadêmicos com intervenções e aplicação dos conceitos da Análise 

Institucional como o de instituído, instituinte, institucionalização, implicação, 

transversalidade e analisador, no campo da Saúde Coletiva. Segundo Hess (2007, p. 148-163), 

as instituições são:  

A expressão e a garantia da ordem social. De acordo com este ponto de vista, elas 

englobam as normas e as obrigações de comportamento (as normas jurídicas) bem 

como os grupos organizados no seio dos quais se efetuam os processos de 

aprendizagem e de socialização. 

Para Baremblit (2012), as instituições, segundo a forma e o grau de formalização que 

adotam, podem ser leis, normas, e, quando não estão enunciadas de maneira manifesta, podem 

ser pautas, regularidades de comportamentos. Elas produzem uma lógica que determina a 

regulação de uma atividade humana, clarificando o que está prescrito e o que deve ser 

proscrito. Em um plano formal, uma sociedade não é mais que um tecido de instituições que 

se interpenetram e se articulam entre si, para regular a produção e a reprodução da vida 

humana e a relação entre os homens. Complementa Baremblit (2012, p. 32), com relação aos 

conceitos de instituído e instituinte, que: 

É o efeito da atividade instituinte, os dois constituem o movimento histórico da 

sociedade, sendo o instituído os parâmetros de convivência e o instituinte o 

movimento de transformação permanente da sociedade aos novos estados sociais. 

Não se tratam de conceitos com características negativas ou positivas. Contudo não 

se nega que, o instituído traz em si as características próprias do conservadorismo e 

à resistência a mudanças. 

Com relação ao conceito de Análise Institucional, Savoye (2007, p. 185) esclarece 

que: 

A análise institucional tem por objetivo compreender uma determinada realidade 

social e organizacional, a partir dos discursos e práticas dos sujeitos. A análise 
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institucional opera mediante três modalidades: 1. Pesquisas teóricas e históricas, 2. 

Pesquisas empíricas com a utilização de observações de campo, entrevistas e etc. e, 

3. Socioanálise, ou seja, a análise em situação, quando um socioanalista realiza uma 

intervenção, atendendo a uma encomenda de um grupo ou organização. 

L’Abbate (2012, p. 199), estabelece que “a Análise Institucional se utiliza de um 

método constituído de um conjunto articulado de conceitos, dentre os quais os mais relevantes 

são os de encomenda e demanda, transversalidade, analisador e implicação”, como dito 

acima. 

Trazendo um dos conceitos mais utilizados na Análise institucional, o de implicação, 

Lapassade (1977) refere tratar-se de negar a neutralidade científica, consequência lógica da 

desvalorização do analista. O mito do analista é desconstruído, desmontado; o analista deve 

implicar-se. Falar dos seus problemas, dos seus desejos. Produtor e produto estão ligados um 

ao outro. Trata-se de ultrapassar e elucidar a relação do investigador com a sua produção, o 

seu objeto de investigação, a relação ao saber, ao ter e ao poder. 

Complementa Barbier (1985, p. 120) que a implicação é um 

[...] engajamento pessoal e coletivo do pesquisador em e por sua práxis científica, 

em função de sua história familiar e libidinal, de suas posições passadas e atual nas 

relações de produção e de classe, e de seu projeto sócio-político em ato, de tal modo 

que o investimento que resulte inevitavelmente de tudo isso seja parte integrante e 

dinâmica de toda atividade de conhecimento. Pressupõe a autoanálise, por parte do 

analista institucional, para compreender suas motivações para desenvolver-se em tal 

área e como estas motivações se envolvem com o projeto organizacional no qual 

está intervindo. 

Nesse projeto, foi considerada a educação médica uma instituição, apoiando os 

autores Berger e Berger (1978) quando falam sobre as características fundamentais de uma 

instituição, como mostrado a seguir:  

• A instituição exerce um padrão de controle que indica uma ação social imposta aos 

indivíduos, denominada coercitividade (grifos nossos). A educação médica, desde 

a antiguidade sempre teve suas leis, normas e regras que deveriam ser seguidas por 

todos aqueles que queriam seguir esta profissão. Este controle é bastante visível em 

universidades e faculdades de Medicina de todo Brasil; 

• A instituição permite objetivar a realidade (objetividade) (grifos nossos) - não 

existe nada mais objetivo do que a educação médica, com seus protocolos, estágios, 

práticas nos diferentes campos de atenção a saúde; 

• A instituição permite interpretar e justificar a realidade (grifos nossos). No caso 

desse estudo, a educação médica justifica a própria profissão médica;  
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• As instituições são experimentadas como algo dotado de realidade exterior a cada 

de um de nós (grifos nossos), é algo situado, por assim dizer fora de nós, 

característica denominada exterioridade. A educação médica acontece 

independente das pessoas. Ela existe nas universidades e faculdades, independente 

de nós; 

• As instituições exercem uma autoridade moral sobre os indivíduos (grifos 

nossos). A partir de suas normas, regras e leis, a instituição educação médica 

confere aos futuros profissionais médicos uma autoridade moral para exercer a 

profissão;  

• As instituições têm uma Historicidade. Podemos dizer que a instituição educação 

médica tem uma história iniciada e que vem mudando no decorrer no tempo, 

assumindo diferentes formatos através da história. 

Segundo Savoye (2007), a AI pode ser operacionalizada de acordo com as seguintes 

categorias: a) pesquisas teóricas e históricas: desenvolvidas por meio de trabalhos 

epistemológicos e conceituais, assim como os sócio-históricos; b) pesquisas empíricas: 

realizadas por meio de investigações que levam em conta observações de campo, entrevistas, 

etc.; e, c) socioanálise : caracterizam-se por análises institucionais em situação que remetem a 

uma realidade viva, podendo ser intervenção socioanalítica e análise interna. 

Explica L’Abbate (2013) que apesar do reconhecimento da potencialidade da 

Socioanálise, para realização de intervenções em organizações de saúde, a literatura ainda é 

escassa. Savoye (2007) complementa ao afirmar que apesar da Socioanálise ser a prática mais 

popularizada da AI, ainda é a menos realizada, tendo em vista suas condições de realização. 

Essas condições foram estabelecidas por seus precursores e, nesse sentido, estudos que se 

propõem a realizar a “intervenção socioanalítica”, tal como defendido por Lapassade e 

Lourau, devem realizar as seis operações que definem a forma de análise de uma instituição 

social, tal como seguem: análise da encomenda e da demanda; autogestão da intervenção; 

regra do tudo dizer ou da livre expressão; elucidação da transversalidade; análise das 

implicações do pesquisador-praticante; e construção ou elucidação dos analisadores 

(MONCEAU, 2013). 

Estudos realizados por Gilles Monceau apontam para uma evolução de pesquisas que 

utilizam os conceitos da AI nas suas intervenções, se organizando em uma nova abordagem 

chamada Socioclíncia Institucional (MONCEAU, 2012, 2013). Essa abordagem considera as 

influências dos estudos Socioanalíticos e integra suas interfaces com as intervenções 

Socioclínicas Institucionais. Esse referencial vem atualmente sendo utilizado nos estudos dos 
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campos educacional, social e da saúde em países como a França, o Canadá, o México, além 

do Brasil. 

Sendo assim, metodologicamente, vamos utilizar a Análise Institucional na sua versão 

Socioclínica Institucional das práticas profissionais, que permitem, a partir da discussão 

coletiva dos problemas que afetam a realidade, uma ampliação das causas que os determinam, 

possibilitando ainda, a tomada conjunta de possíveis estratégias para minimizar os problemas.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa intervenção com abordagem qualitativa, tomando como 

referencial teórico metodológico a Análise Institucional na modalidade Socioclínica 

Institucional das práticas profissionais. Para Minayo (2007, p. 31), a pesquisa qualitativa: 

Responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem se reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Lourau (1993, p. 29-30) entende a intervenção quando é circunscrita à realidade dos 

grupos. Referindo-se ao método, explica que “nosso método de intervenção consiste em criar 

um dispositivo de análise social coletiva”. Destaca que a intervenção pode funcionar como 

um dispositivo por permitir “se analisar coletivamente uma situação coletiva”. 

Complementa Monceau (2008) que nas intervenções, além da análise de grupo, 

utilizam-se como dispositivos, a observação e acompanhamento das práticas profissionais, a 

utilização do diário do pesquisador e, muitas vezes, de um diário para os participantes, que vai 

oferecer material necessário para a análise das implicações do analista e dos participantes. 

Complementa o autor que se deve lembrar que um dos objetivos da intervenção é produzir um 

processo de autoanálise de todos os participantes. 

O estudo segue os pressupostos da Socioclínica Institucional, proposta por Monceau 

(2013, p. 92), que utiliza nesta abordagem metodológica oito conceitos operatórios ou 

características, a saber: 

• Análise da encomenda e das demandas 

• Participação dos sujeitos nos dispositivos  

• Trabalho dos analisadores  

• Análise das transformações à medida que o trabalho avança  

• Aplicação de modalidades de restituição  

• Trabalho das implicações primárias e secundárias  

• Intenção da produção de conhecimentos3  

 
3A saber: Toda pesquisa tem intenção de gerar conhecimentos, sejam eles locais, ou de preferência que possam 

ser generalizados para outras realidades. 
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• Atenção aos contextos e as interferências institucionais.  

É importante salientar, com base em Monceau (2013), que essas características não se 

constituem em passos com uma ordem pré-estabelecida. No entanto, seja qual for a ordem 

eleita, todos os passos devem ser contemplados no decorrer do estudo. 

Torna-se necessário esclarecer, que as intervenções nos moldes da Socioclínica 

Institucional são de longa duração ocorrendo por meses ou anos em um mesmo 

estabelecimento (MONCEAU, 2008, 2013). Porém, a questão do tempo disponível para essas 

intervenções no curto prazo de uma pesquisa de mestrado profissional coloca 

questionamentos aos pesquisadores em como solucionar o impasse entre o que determina o 

referencial teórico metodológico escolhido e o tempo exigido pelo mestrado. Com relação a 

esse estudo, o fato do pesquisador ser também um profissional nesse cenário, faz com que ele 

tenha a possibilidade de dar continuidade ao processo de intervenção, mesmo após a 

finalização da dissertação.  

Refere Monceau (2008), ao relatar uma intervenção breve, que se pode obter, da 

mesma, alguns aspectos positivos, a saber: as atividades realizadas permitiram desenvolver 

em um curto espaço de tempo, um repensar sobre a prática; favorecendo que fosse ativada a 

dinâmica do estabelecimento a partir dos debates coletivos sobre os problemas identificados e 

possibilitando a percepção e o posicionamento de diversos participantes sobre os 

desdobramentos da intervenção no trabalho.  

 

4.2 Cenário da Pesquisa 

 

A Unidade de Saúde da pesquisa fica no bairro de Jurujuba, na cidade de Niterói, no 

estado do Rio de Janeiro. Sua localização encontra-se no caminho para o Complexo de Fortes, 

banhada pela baia da Guanabara, área de defesa contra os invasores do Brasil Colônia, no 

século XVI, por sua posição privilegiada na entrada da baia. 

A fortaleza de Santa Cruz e os fortes do Rio Branco, do Imbuí e de São Luiz (Forte do 

Pico), formam o complexo principal de defesa da baia da Guanabara do lado de Niterói, com 

grande destaque na história da cidade e na arquitetura sendo um local de visitação pública, até 

os dias de hoje. A Fortaleza é tombada pelo patrimônio histórico e artístico nacional.  

O bairro foi desenvolvido por antigos moradores de uma vila de pescadores. A 

expansão urbana ocorreu entre a comunidade da vila de pescadores e os trabalhadores dos 

fortes que trouxeram suas famílias para residir próximo ao Complexo. Com as famílias 
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instaladas temos o aparecimento de pequenos restaurantes e vendas para dar suporte àquela 

comunidade, que foi crescendo cada vez mais. 

O bairro de Jurujuba atualmente possui predomínio de morros e encostas. A parte 

plana é bem menor, destacando a área conhecida como Várzea. Atualmente temos duas 

escolas: a Escola Municipal Professora Lucia Maria Silveira Rocha, com crianças da pré-

escola ao quinto ano e o Colégio Estadual Fernando Magalhães, com crianças do sexto ano 

até o ensino médio. A Creche Comunitária de Jurujuba atende crianças de 2 a 6 anos. Temos 

ainda Igrejas, restaurantes, projetos sociais como o Grael e o Keller. Na área da saúde, temos 

a Policlínica Comunitária de Jurujuba e a Unidade de Médico de Família denominada Mario 

Munhoz Moroe. 

A Unidade Médico de Família de Jurujuba é constituída de três equipes, formadas por 

três médicos generalistas, dois enfermeiros, três técnicas de enfermagem, cinco agentes 

comunitários de saúde, um dentista e uma agente saúde bucal. Para ampliar a oferta de saúde, 

há o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) com Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e 

Terapeuta Ocupacional. Total de 1786 famílias cadastradas e 5317 indivíduos cadastrados 

(FMSN, 2017). 

A carga horária semanal é de 40 horas, divididas em turnos com consultas agendadas 

previamente e encaixes de livre demanda, além de turnos de atividades de campo como as 

visitas domiciliares planejadas ou não, atividades de educação em saúde em grupos 

prioritários, atividades administrativas, visitas hospitalares, visitas interdisciplinares (creches, 

escolas, igrejas...). Oferecendo também serviços de vacinação, curativos e aplicação de 

medicações. 

As atividades de grupo são vistas pela ESF como um dispositivo de aproximação para 

a criação de vínculo, além de estimular a participação social e o aprendizado na 

responsabilização do cuidado integral à saúde. 

Nas reuniões de equipe, que acontecem quinzenalmente, planejamos os grupos 

educativos que vão acontecer naquele determinado mês. Temos o compromisso de realizar um 

grupo de hiperdia, um de gestante e um de planejamento familiar. Os outros grupos são 

formados de acordo com as demandas da população ou da equipe após analisar o período. Há 

também o grupo do tabagismo, que acontece semanalmente. 
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4.3 Participantes da Pesquisa e Periodização 

 

Os participantes da pesquisa foram estudantes do segundo ano da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense, que estavam nas atividades de campo da 

disciplina de Trabalho de Campo Supervisionado II, A e B, desenvolvida no módulo da 

Estratégia de Saúde da Família de Jurujuba – Niterói- RJ, da disciplina de Saúde Coletiva, 

participando do cotidiano das atividades desenvolvidas na Unidade.  

 Foram incluídos na pesquisa todos os estudantes de Medicina que desejaram 

voluntariamente participar do estudo e como critérios de exclusão, os alunos, que estavam de 

licença médica ou se recusaram a participar do estudo.  

O estudo foi realizado durante os anos de 2017 a 2019 e a coleta de dados aconteceu 

em agosto e dezembro de 2018, com dois encontros de intervenção, após os alunos terem 

vivenciado os quatro momentos da Proposta Pedagógica inovadora. Outros dados foram 

coletados ao longo da pesquisa referentes ao diário do pesquisador. 

As duas turmas vivenciaram as quatro etapas do dispositivo pedagógico proposto, 

durantes as aulas semanais da graduação, que aconteciam às quintas-feiras (consulta médica, 

visita domiciliar, atividade de grupo educativo e visita a maternidade). Cada atividade era 

desenvolvida em uma quinta-feira diferente, para proporcionar aos alunos experiências 

distintas com as gestantes. Cada etapa foi previamente discutida, combinada e agendada entre 

os alunos e a equipe de saúde da família, e as gestantes convidadas a participar. Na visita à 

maternidade, por uma questão de respeito às regras da unidade e para não tumultuar o seu 

atendimento, compareceram somente os alunos, a professora e a preceptora/pesquisadora. 

Após cada etapa os alunos foram convidados a compartilhar suas impressões, dúvidas e 

curiosidades do que foi percebido, vivenciado e apreendido. 

Ao término das quatro etapas foi proposto um encontro nos moldes da intervenção 

socioclínica institucional. A atividade foi previamente agendada, os alunos assinaram o TCLE 

e autorizaram a gravação da atividade em áudio, para posterior transcrição e análise dos 

dados. 

 

 

 

 

4.4 Aspectos Éticos da Pesquisa 
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O Projeto foi apresentado à Secretaria Municipal de Saúde de Niterói para que fosse 

possível formalizar a solicitação para a realização da pesquisa no cenário escolhido. De posse 

da carta de aceite da Secretaria Municipal, foi encaminhado à Plataforma Brasil, junto com o 

projeto, e avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFF, respeitando-se as Diretrizes e 

Normas regulamentadoras das Resoluções do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012, 

sendo aprovado com o parecer número 2.849.667, com CAAE 87448618.0.0000.5243, em 28 

de agosto de 2018.  

O Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) foi elaborado em duas vias 

(uma do participante e outra do pesquisador), com os objetivos do estudo e os possíveis riscos 

e benefícios para os participantes, sendo informado também que a sua participação na 

pesquisa não lhes traria nenhum custo financeiro, e que eles poderiam se retirar em qualquer 

fase da pesquisa. Foi esclarecido também sobre o direito de sigilo e de confidencialidade das 

gravações dos encontros socioclínicos.  

Esse termo foi assinado por todos os participantes no primeiro e segundo encontro, 

considerando que, no segundo encontro, sugiram alguns novos participantes. Todos foram 

informados da possibilidade de desistência de sua participação em qualquer momento. Foi 

também assegurada aos participantes que a recusa não traria nenhum prejuízo em sua relação 

com o pesquisador ou com a Unidade da Saúde da Família e que não haveria nenhum custo ou 

quaisquer compensações financeiras.  

Os riscos que poderiam ocorrer, durante o processo, estavam relacionados a 

constrangimentos ou algum incômodo psíquico, fato que seria observado e discutido, para que 

os encontros socioclínicos acontecessem de maneira a evitar ao máximo a exposição e o 

desconforto. Em relação aos benefícios, foi destacada a importância de participar da pesquisa 

para ampliar o debate e as reflexões a respeito da formação médica e a sua relação com a 

Humanização da assistência às gestantes.  

As gravações feitas em meio digital durante os encontros socioclínicos, após 

consentimento de todos os participantes, foram arquivadas em computador próprio e com 

senha, por cinco anos e serão descartadas após esse período. Os participantes foram 

informados que os conhecimentos produzidos poderão ser divulgados em eventos e em 

revistas científicas. 

  

4.5 Dispositivos de Coleta de Dados.  
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Segundo Lourau (2004), para que o método de intervenção aconteça devem-se criar 

alguns dispositivos, de maneira a permitir analisar coletivamente uma situação comunitária. 

Cabe ao pesquisador pensar em um dispositivo que seja o mais eficaz para poder fazer as 

diferentes instituições ali presentes falarem sobre a questão-problema que, no caso deste 

estudo, são a educação médica e sua relação com a humanização da assistência voltada às 

gestantes.  

Como dispositivos de coleta de dados para este estudo, foram realizados dois 

encontros socioclínicos institucionais com o grupo de estudantes do segundo ano de 

Medicina, que atuavam na Unidade da Estratégia de Saúde da Família de Jurujuba e anotações 

do pesquisador em um diário para efeitos da análise das suas implicações. Além desses dois 

encontros socioclínicos, aconteceram encontros de reflexão ao término de cada um dos quatro 

momentos propostos pela pesquisadora, com a aplicação da metodologia inovadora proposta 

por esta dissertação, a saber: momento consulta médica; momento visita domiciliar; momento 

grupos educativos e momento visita à maternidade de referência. Esses momentos se 

constituíram em vivências de práticas humanizadas junto às gestantes e suas famílias e serão 

apresentados e analisados no próximo capítulo. 

Com relação ao diário, L’Abatte et al (2013) afirma que na perspectiva da Análise 

Institucional, é uma ferramenta de intervenção que tem o potencial de produzir um 

movimento de reflexão da própria prática, pressupondo a não neutralidade do pesquisador no 

processo de pesquisar. 

A técnica de diário de pesquisa para Lourau (1993, p. 51) seria a narrativa do 

pesquisador em seu contexto histórico-social, um pesquisador implicado com e na pesquisa, e 

que reflete sobre e com sua atividade de diarista. Trata-se de uma técnica capaz de restituir, na 

linguagem escrita, o trabalho de campo, possibilitando “produzir um conhecimento sobre a 

temporalidade da pesquisa”, aproximando o leitor da cotidianidade do que foi possível 

produzir num dado contexto, evitando interpretações “ilusórias”, “fantasiosas” da produção 

científica. 

Como instrumento para orientar a coleta de dados no encontro socioclínico 

institucional, foi utilizado um roteiro de questões, formuladas para orientar o andamento sem, 

no entanto, tomar essas questões como um condutor para o desenvolvimento dos debates, 

deixando aos participantes a escolha de qual delas seria abordada inicialmente.  

Os encontros socioclínicos institucionais foram previamente agendados e os 

participantes convidados pessoalmente, informando o local e o horário que aconteceriam os 
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debates sobre as vivências relacionadas aos quatro momentos da Proposta Pedagógica 

inovadora. A duração de cada encontro foi de aproximadamente 2 horas. 

 

4.6 Abordagem dos participantes utilizando a Socioclínica Institucional 

 

Monceau (2013) destaca que a intervenção na Socioclínica busca entender as 

dinâmicas sociais, levando as situações o mais próximo possível das situações vividas pelos 

participantes, colocando em análise as implicações com as instituições que os atravessam. 

Refere Monceau (2008) que, antes de iniciar os encontros da Socioclínica Institucional 

com toda a equipe de pesquisadores, é necessária a realização de reuniões com os 

responsáveis pelos serviços. Esse é o momento em que o pesquisador coloca sua demanda, no 

sentido da realização da pesquisa. Essas reuniões podem ser apenas com as chefias, ou 

também com outros responsáveis pelo cenário do estudo. É o momento do planejamento da 

pesquisa para a realização dos encontros da Socioclínica Institucional. 

Foram agendadas visitas com o diretor do Núcleo de Educação Permanente e Pesquisa 

(NEPP) para a liberação da pesquisa. Durante essas reuniões, foram apresentados aos 

responsáveis o tema da pesquisa, seus objetivos e os procedimentos metodológicos utilizados. 

Foi também solicitada a autorização, por escrito, para ser entregue ao Comitê de Ética da 

UFF, e, após a aprovação da pesquisa, deu-se início ao agendamento dos encontros nos 

moldes da Socioclínica Institucional. 

Para Monceau (2015), o pesquisador, depois dessa providência, inicia a intervenção 

propriamente dita, utilizando-se das oito características da Socioclínica Institucional. Para 

determinar corretamente o número dos encontros, Monceau (2015, p. 214) esclarece que: 

“Finalizei um trabalho de longa duração porque o conhecimento construído pela nossa equipe 

a respeito da dinâmica institucional das classes para apoio de alunos com dificuldades não nos 

oferecia mais surpresas suficientes em situação socioclínica”. 

As intervenções ocorreram conforme previstas e combinadas com os alunos. Após as 

vivências dos quatro momentos, os alunos de cada uma das turmas, foram convidados a 

participar da intervenção coletiva relativa à sua turma, em uma data que seria conveniente 

para a maioria. No dia combinado, os alunos chegaram e a sala já estava arrumada com as 

cadeiras em círculo para proporcionar um ambiente acolhedor e de integração. Foi oferecido o 

TCLE, que foi lido e devidamente assinado pelos participantes. Também foi ofertado um 

lanche. Ao iniciar a intervenção, foi solicitado a autorização para gravar em áudio o momento, 

para posterior transcrição e análise dos dados. 
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Os alunos pareciam bastante curiosos e dispostos em relação ao momento de discussão 

que estavam se propondo a participar. Foi lida uma lista de questões preparadas pela 

pesquisadora, com provocações para suscitar as discussões. Foi esclarecido que tais 

indagações não precisariam obrigatoriamente ser respondidas. Os debates ocorreram de 

maneira tranquila, sem nenhum momento de desconforto. Os alunos se mostraram 

participativos e muito colaborativos. Ao término da atividade foi oferecido o lanche e feito os 

agradecimentos a participação de todos na pesquisa. 

 

4.7 A técnica de produção de dados utilizando as características da Socioclínica 

Institucional 

 

A Figura 1 baseia-se no pensamento de Monceau (2013; 2015) ao representar como as 

oito características ocorrem durante a intervenção Socioclínica Institucional. 

 
 

Figura 1 - As oito características da intervenção socioclínica institucional 

 
Fonte: RODRIGUES, MOURÃO e ALMEIDA (2015). 

 

Ao trazer as características da intervenção Socioclínica Institucional em uma figura, 

espera-se que os pesquisadores percebam o processo de intervenção como um sistema em 

constante movimento e transformação, em que cada característica não acontece isoladamente, 

ou em uma sequência deliberada, mas em movimentos de ir e vir, influenciando e sofrendo a 

influência umas das outras. Nesse contexto, os tópicos a seguir apresentam algumas 

considerações da utilização destas características na Socioclínica Institucional: 
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• A característica encomenda e demanda: tratando-se de uma pesquisa para o 

mestrado profissional, a encomenda partiu do pesquisador, que está inserido em 

uma prática social, e as demandas surgiram desde a fase da preparação da 

intervenção e no decorrer da mesma, durante os encontros socioclínicos 

institucionais. Lourau (2004) afirma que é a encomenda que vai estabelecer o 

campo da intervenção, que nesse caso foi em uma Unidade de Saúde da Família em 

Niterói/ Rio de Janeiro, onde foram desenvolvidas ações junto a gestantes e também 

relativas a formação em saúde.  

• A característica análise das transformações, que ocorreram à medida que o 

trabalho avançava: pode ser observada no decorrer dos debates, como poderá ser 

constatado na apresentação e discussão dos resultados. Esclarece Monceau (2013) 

que essas mudanças nem sempre são percebidas pelos atores ou pelo pesquisador, 

mas à medida que a intervenção avança, reposicionamentos acontecem 

sucessivamente nas situações e nas dinâmicas institucionais;  

• A característica Análise dos contextos e das interferências institucionais: Monceau 

(2013) afirma que os contextos são atravessados por diferentes instituições, como, 

por exemplo, a instituição família, a instituição religião, a instituição ensino, a 

instituição linguagem, etc., que produzem várias interferências na conduta dos 

participantes, devendo ser analisadas. Nesta pesquisa, essas interferências puderam 

ser percebidas desde a escolha do tema do estudo, revelando os atravessamentos 

institucionais do pesquisador. No decorrer das intervenções percebemos como as 

diferentes instituições estão atravessando o processo de formação médica; 

• A característica participação de sujeitos no dispositivo de intervenção: no processo 

de intervenção, a participação dos sujeitos é muito importante para que a questão 

debatida seja enfocada a partir de diferentes visões de mundo, e, principalmente, 

pelas diferentes instituições que atravessam os participantes. 

• A característica análise das implicações primárias e secundárias: a análise das 

implicações é considerada pelos analistas institucionais como uma das etapas mais 

importantes da intervenção. Neste estudo, a análise das implicações do pesquisador, 

teve início com a análise do porquê da escolha do tema, revelando as “implicações 

psico-afetivas, histórico-existencial e estrutural-profissional” do pesquisador 

(BARBIER, 1985, p. 107). Teve continuidade, com a elaboração do diário do 

pesquisador, no qual foram anotados aspectos relevantes para análise. Com relação 
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aos participantes (incluindo o pesquisador), suas implicações foram analisadas 

coletivamente durante as intervenções. 

• A característica o trabalho dos analisadores: como as demais características da 

Socioclínica Institucional, o analisador pode ser encontrado nas diversas fases da 

aplicação do processo de intervenção. Para L´Abbate (2013), o efeito do analisador 

é sempre de revelar algo escondido; de desorganizar, o que estava de certa forma 

organizado; e de dar um sentido diferente a fatos já conhecidos. Por conta disso, o 

pesquisador durante a intervenção deve estar atento aos fatos revelados na fala dos 

participantes. É importante destacar que o analisador deve ser procedente do 

coletivo e não dos pressupostos do pesquisador. 

• A característica aplicação da modalidade de restituição: a restituição é um 

momento importante da intervenção nos moldes da Socioclínica Institucional. 

Refere-se Monceau (2015) que a restituição não deve ocorrer apenas ao final da 

pesquisa, como uma prestação de contas do pesquisador para os participantes. A 

restituição é, sobretudo, um elemento metodológico a se considerar em toda 

duração do trabalho socioclínico institucional.  

• A característica intenção de produzir conhecimentos: a intenção de produzir 

conhecimentos é fundamental tanto para o pesquisador quanto para os participantes. 

Pretende-se que todos os envolvidos adquiram novos conhecimentos durantes os 

encontros da Socioclínica Institucional pela possibilidade de um repensar sobre a 

formação e em um possível produto que auxilie o desenvolvimento de práticas mais 

humanizadas. A produção de novos conhecimentos aconteceu durante toda a 

elaboração da pesquisa e por ocasião da elaboração de resumos para eventos e 

elaboração de artigos. 

 

Pelo exposto, sem colocar uma ordem muito definida, foram realizadas 

metodologicamente as intervenções propostas nos momentos distintos, definidos previamente 

(consulta médica, visita domiciliar, atividade de grupo e visita à maternidade) pela 

Socioclínica Institucional, em que as situações apresentadas nas oito características se 

constituam em um movimento de entrelaçamento de ir e vir como representado na Figura 1. 

 

4.8 Tratamento e análise dos dados utilizando-se a abordagem Socioclínica 

Institucional 
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Os dados coletados, inclusive os dados do diário do pesquisador, foram transcritos e 

sua análise foi realizada a partir da leitura e releitura do material coletado. Essas leituras 

permitiram relacionar as falas dos participantes com as características da Socioclínica 

Institucional. Nessa aproximação, é importante ressaltar que uma mesma fala poderá 

apresentar aspectos das várias características e, normalmente, algumas características têm 

maior número de falas, podendo constituir-se em um indicador de análise, e novas leituras 

podem indicar os eixos de análise: 

• a análise das implicações da pesquisadora com a formação e a humanização da 

assistência; 

• a percepção dos graduandos na formação e no currículo da Medicina. Esse eixo se 

abre para dois subeixos:  

1. a humanização na grade curricular: de qual humanização estamos falando? 

2.  mas afinal o que é humanização?  A percepção dos graduandos de Medicina. 

 

Como analisador foi definido:  

• a humanização do ensino médico como reveladora das contradições na formação 

em Medicina e na prática dos profissionais de saúde. 

 

Os dados coletados foram avaliados à luz dos conceitos de instituição, nos seus 

momentos instituinte, instituído e de institucionalização; de implicação e de analisador, 

concebidos pela Análise Institucional Francesa, preconizadas por René Lourau e Georges 

Lapassade. Para esses autores, a análise do cotidiano das práticas sociais, no espaço 

micropolítico, tem o poder de emancipação dos sujeitos no exercício de suas funções 

(MOURÃO, 2006). A análise também se fundamentou nos autores que discutem a questão da 

formação dos graduandos de Medicina. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados deste estudo foram obtidos a partir de uma análise rigorosa das falas, nas 

quais puderam ser evidenciadas as características da Análise Institucional (AI), que foram se 

revelando durante o processo de intervenção nos moldes da Socioclínica Institucional (SI). 

Essas operações definem a maneira como é realizada a análise em uma instituição social 

(MONCEAU, 2013).  

Esse exercício realizado pela pesquisadora, orientadora e co-orientadora, e por um 

aluno bolsista da graduação, permitiu conhecer melhor os participantes, compreender como as 

características da Socioclínica Institucional vão se evidenciando durante o processo de 

intervenção e como uma mesma fala pode pertencer a mais de uma característica da SI.  

A leitura em momentos diferentes por pessoas diferentes possibilitou que a análise não 

ficasse presa aos pré-conceitos de uma única pessoa. Após cada pesquisador ter efetuado a 

leitura, fez-se uma comparação dos achados. Todos os pesquisadores realizaram a leitura 

tendo como apoio os seguintes questionamentos: qual a característica da Socioclínica 

Institucional que mais apareceu nas falas? Quais aspectos relacionados a humanização 

ficaram mais evidenciados nas falas dos alunos?  Como os participantes percebem o ensino da 

humanização na formação? O que parece ter incomodado os participantes? Realizando 

diversas leituras balizadas por essas questões, pode-se pensar em uma aproximação com os 

objetivos do estudo e também com as implicações dos pesquisadores e dos participantes. 

Esses exercícios de leituras e releituras foram realizados nos depoimentos dos dois 

encontros e mesmo no diário da pesquisadora. Após a comparação com o que cada 

pesquisador acreditava ser importante para o estudo, foi possível se chegar aos seguintes eixos 

para apresentação e discussão dos resultados: 

• Eixo 1- a análise das implicações da pesquisadora com a formação e a 

humanização da assistência; 

• Eixo 2- a percepção dos graduandos na formação: a grade curricular e a prática 

docente. 

• Subeixo 2.1- o currículo da UFF e o processo de formação: a percepção dos 

alunos 

•  Subeixo 2.2- mas afinal o que é humanização? As diferentes maneiras de entender 

a humanizaçãono ensino e nas práticas 
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• Analisador- o ensino da humanização na graduação de Mdedicina – humanizar o 

processo de ensino do médico que se quer humanizar. 

Antes de iniciarmos a análise e a discussão, vamos conhecer quem foram os 

envolvidos que participaram dos encontros de intervenção e das atividades de formação. 

 

 

5.1 Os participantes do estudo  

 

Os quadros abaixo permitem a visualização da participação dos alunos de Medicina na 

pesquisa realizada, nas quatro atividades junto às gestantes. Pode-se perceber que foram 

realizadas as mesmas atividades com dois grupos de alunos. Foram realizados encontros após 

cada atividade para reflexão e discussão das experiências propostas e, ao final dos momentos 

vivenciados, foi realizado um outro encontro nos moldes da SI, considerando toda a 

experiência, integrando a teoria e a prática.  

 

 

Quadro 1 - Atividades de formação realizadas com os alunos e o número de participantes em cada atividade. 

N0 Idade Sexo 
Nome 

fictício 

Atividade 

consulta 

médica 

Atividade 

grupos 

educativos 

Atividade 

visita 

domiciliar 

Atividade 

visita a 

maternidade 

Grande 

encontro 

da S.I. 

Nº de 

atividades 

participadas 

TURMA 1 

01 20 M Aluno 1 x X x x x 5 

02 21 F Aluno 2 x  x x x 4 

03 20 M Aluno 3 x X x x x 5 

04 20 M Aluno 4 x X x  x 4 

05 20 M Aluno 5 x X x x x 5 

06 21 F Aluno 6 x X x x x 5 

07 20 M Aluno 7 x           X         x x x 5 

08 23 M Aluno 8 x X x x x 5 

turma 2 

09 20 M Aluno 9 x X x x x 5 

10 22 M Aluno 10 x X  x x 4 

11 22 M Aluno 11 x X x x x 5 

12 19 M Aluno 12 x X x x x 5 

13 20 M Aluno 13 x X x x x 5 

14 22 M Aluno 14 x X  x x 4 

15 20 M Aluno 15 x X x X x 5 

 

 

As atividades de formação foram acontecendo uma vez por semana com duração de 

quatro horas, dentro da disciplina Trabalho de Campo Supervisionado II (TCS II), 

vivenciados com a mestranda/pesquisadora e a orientadora/professora do TCS.  
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Essa disciplina teórico-prática oferecida pelo curso de graduação de Medicina foi 

desenvolvida na Estratégia de Saúde da Família, oferecendo uma diversidade de cenários e 

situações de aprendizagem em convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, com a 

finalidade de promover o contato, a vivência e a reflexão sobre as práticas e ações de saúde 

em suas dimensões políticas, econômicas, éticas, sociais, culturais, epidemiológicas e de 

gestão. 

Em cada encontro, os alunos eram convidados a participar de atividades programadas 

dentro dos propósitos da disciplina. Foram convidados também a participar de uma 

metodologia inovadora de ensino médico com quatro momentos distintos (produto desta 

pesquisa), preenchendo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Além desses encontros, durante a coleta de dados quando estava em testagem um 

produto pedagógico para favorecer os alunos a melhor compreensão da humanização da 

assistência, depois de cada atividade prática, a preceptora/pesquisadora realizava debates 

coletivos e reflexivos, sobre como os alunos percebiam a humanização na prática médica. 

Após participarem das atividades propostas pela mestranda/pesquisadora, foram 

convidados a participar de um encontro de intervenção para a análise das práticas. Foram dois 

encontros com duas turmas distintas, ao final de cada semestre, realizados em agosto e 

dezembro de 2018. Ambos os encontros aconteceram na Unidade de Saúde, cenário deste 

estudo.  

Nos encontros, o grupo discutiu questões relevantes sobre a formação médica, 

trazendo para as discussões questões do dia a dia vivenciadas por eles. A pesquisa tentou 

estabelecer relações entre o que era ensinado na teoria e na prática, e qual a percepção da 

humanização nessas relações. Questionamos também se as práticas de aprendizagem 

favoreciam o desenvolvimento de profissionais mais humanizados. 

 

 
Quadro 2 - Participantes do estudo, idade, sexo, ano de graduação na faculdade que estuda, número 

de disciplinas gerais cursadas e número de disciplinas sobre a humanização da assistência e número 

de encontros que participou 

N0 Idade Sexo 
Nome 

fictício 

Faculda

de em 

que 

estuda 

Ano de 

graduação 

Nº de disciplinas já 

cursadas 

Nº de 

disciplinas ou 

cursos 

humanização 

TURMA 1 

01 20 M Aluno 1 UFF 2 16 5 

02 21 F Aluno 2 UFF 2 16 5 

03 20 M Aluno 3 UFF 2 16 5 

04 20 M Aluno 4 UFF 2 16 5 

05 20 M Aluno 5 UFF 2 15 5 

06 21 F Aluno 6 UFF 2 16 5 
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07 20 M Aluno 7 UFF 2 18 5 

08 23 M Aluno 8 UFF 3 24 5 

TURMA 2 

09 20 M Aluno 9 UFF 2 16 5 

10 22 M Aluno 10 UFF 2 16 5 

11 22 M Aluno 11 UFF 2 16 5 

12 19 M Aluno 12 UFF 2 15 5 

13 20 M Aluno 13 UFF 2 16 5 

14 22 M Aluno 14 UFF 2 18 5 

15 20 M Aluno 15 UFF 2 18 5 

 

O número de participantes nos encontros foi de 15 alunos, sendo que 08 participaram 

do primeiro encontro e 07 participaram do segundo encontro de intervenção nos moldes da 

Socioclínica Institucional. 

Como indicado no quadro, todos os alunos cursavam o segundo ano de Medicina, da 

Universidade Federal Fluminense/Niterói-RJ, exceto um aluno (aluno 8), que cursava o 

terceiro ano do mesmo curso e era bolsista da orientadora. Com relação à idade, a média ficou 

em 20 anos, com predominância do sexo masculino. Quanto às disciplinas já estudadas, 

responderam que cursaram em média 16 disciplinas, sendo 5 delas mais relacionadas ao tema 

da Humanização da Assistência. O número de disciplinas cursadas que abordaram a 

humanização é relevante, se for considerado o total de disciplinas cursadas, podendo indicar 

um movimento de mudanças nas grades curriculares de maneira a atender as exigências das 

Diretrizes Curriculares de Medicina de 2014, a saber:  

Art. 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.  

Art. 4º Dada a necessária articulação entre conhecimentos, habilidades e atitudes 

requeridas do egresso, para o futuro exercício profissional do médico, a formação do 

graduado em Medicina desdobrar-se-á nas seguintes áreas:  

I - Atenção à Saúde;  

II - Gestão em Saúde; e  

III - Educação em Saúde. (DCN,2014, p. 01). 

 

É possível concluir, com base nos dois quadros, que os alunos vivenciaram diferentes 

experiências práticas e teóricas, que possibilitaram que refletissem sobre a prática médica nos 

diferentes espaços de aprendizado relacionados à atenção à saúde, à educação em saúde e à 

gestão dos serviços de saúde, favorecendo a formação de competências e habilidades 

requeridas em sua formação. Pelo lado da pesquisadora/preceptora, além do material para 
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análise e discussões sobre a formação e humanização necessárias à pesquisa, os encontros nos 

moldes da Socioclínica Institucional e as atividades de formação, possibilitaram ampliar o 

conhecimento sobre novas metodologias favorecedoras do processo ensino aprendizado 

relacionando teoria e prática, além da necessária análise das implicações. 

5.2 Eixo 1- A análise das implicações da pesquisadora com a formação e a 

humanização da assistência 

 

O diário de campo foi escolhido como um instrumento de coleta de dados, 

demonstrando as implicações da pesquisadora e os motivos para desenvolver esta pesquisa, 

com a intenção de analisar as práticas e seus desdobramentos, produzindo conhecimento. 

Segundo Hess (1988, p. 04), o diário é uma tentativa pedagógica de aproximar as 

pessoas do nível da escrita íntima ao nível da escrita pública. Ele se apresenta como um 

método de clarear sua relação com o trabalho ou mesmo com a pesquisa, podendo se 

transformar em uma ferramenta de intervenção, método de análise e talvez de produzir 

mudanças.  

Descreve, neste caso, os fatos, sentimentos e experiências em torno das vivências 

relacionadas a uma metodologia pedagógica inovadora, não tendo a necessidade de conter 

relatos diários, somente os mais marcantes e suas reflexões. O intuito do diário foi baseado na 

análise das práticas de campo dos alunos de Medicina do segundo ano, com o objetivo de 

evidenciar as relações entre os sujeitos e identificar as instituições que atravessam essas 

práticas.  

Para Lourau (2004), o diário de pesquisa traz uma técnica capaz de restituir, na 

linguagem escrita, o trabalho de campo e todas as vivências com seus respectivos 

sentimentos, aproximando os leitores da experiência de campo. 

Os relatos abaixo fazem parte do diário de campo da pesquisadora e foram elaborados 

de agosto a dezembro de 2018, de maneira a se fazer uma primeira aproximação com os 

participantes, em minhas atividades pesquisadora/preceptora. Essas atividades aconteceram 

uma vez por semana e possibilitaram a análise das minhas implicações profissionais enquanto 

preceptora e as implicações pessoais e ideológicas com minhas escolhas de trabalho. 

Esses relatos estão relacionados às atividades realizadas em uma Unidade da ESF do 

Sistema Único de Saúde, tendo como objeto de cuidado mulheres no período gestacional e 

pós-parto imediato, o que, por certo, representa as diferentes instituições que me atravessam. 

Minha primeira percepção vem, portanto, de um posicionamento implicado e, em certos 

momentos, instituído pelas normatizações do Sistema Único de Saúde. 
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Os relatos abaixo estão de acordo com as atividades que foram propostas para serem 

vivenciadas de maneira mais estratégica, permitindo uma aproximação da teoria com a 

prática, tentando causar o mínimo de desconforto e angústia para os alunos. Foram quatro 

momentos distintos, a saber: consulta médica, visita domiciliar, atividade de grupo e visita à 

maternidade. 

Alves et al. (2009, p. 557) descrevem que os alunos são treinados em operar 

equipamentos e fazer leituras de variáveis biológicas, sem espaço para desenvolver 

habilidades e competências que os capacitem a reconhecer o ser humano como unidade 

biopsicossocial e espiritual, inserido num contexto epidemiológico e sociocultural. Relatam 

ainda que não sobra espaço, durante a formação, para o estudante dividir ou expressar suas 

emoções.  

Pensando em criar espaços de debates nos quais os alunos pudessem expressar seus 

sentimentos e emoções, as experiências vividas nos quatro momentos acima relatados, 

permitiram, ao seu final, um momento de discussão e reflexão provocado pela preceptora, 

com o intuito de realizar uma aproximação com as percepções, contradições e expectativas 

vivenciadas, bem como os sentimentos e saberes produzidos. 

A proposta da metodologia inovadora traz as implicações da pesquisadora/preceptora 

no seu dia a dia, implicações definidas por Monceau (2015) como o conjunto das relações que 

o sujeito estabelece com a profissão a que ele pertence, e com as outras instituições nas quais 

ele exerce sua profissão.  

Logo no início do diário foi possível constatar minhas implicações às instituições 

família, saúde, políticas públicas, educação, revelando como em nossa prática profissional 

somos atravessados por essas instituições, que modelam nosso o comportamento pessoal, 

profissional e ideológico. Destaco no diário ao me referir à primeira atividade proposta aos 

alunos, a consulta médica, que: 

Inicio a consulta perguntando como a paciente está e como passou o período, se tem 

algo a incomodando e se está feliz. Pergunto como está o filhinho e o marido. 

Pergunto se o marido já tomou a vacina da influenza por ele ser asmático. Pergunto 

como o filhinho dela está na creche. Pergunto se ela dorme bem, se está comendo, 

namorando... E o trabalho, a igreja esta conseguindo ir? Pergunto como está a obra 

da reforma do quartinho das crianças. Tento colher o máximo de informações de 

como foi o período desde a nossa última consulta. Os alunos observam com olhos 

bem arregalados. Pergunto se eles querem perguntar alguma coisa ou tem alguma 

dúvida. Todos somente observam. Pergunto o que ela tem achado dos últimos 

acontecimentos sobre a violência do território e se isso tem afetado o seu dia a dia. 

Conversamos um pouco sobre isso. Os alunos continuam atentos mas não perguntam 

nada. 
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Nesse momento, o que procuro passar aos alunos é que a consulta de pré-natal não se 

resume a apenas a ouvir o bebê. Demonstro uma abordagem mais humanizada e ampla, 

visando à integralidade do cuidado. Dessa maneira busco também favorecer a criação de 

competências e habilidades de uma assistência integral e humanizada.  

Importante ressaltar, segundo Silva et al. (2017, p. 338), que após a revisão das DCN 

em 2014, reafirmou-se a necessidade de adequar o ensino médico às demandas, relacionando 

os conteúdos fundamentais com todo o processo saúde-doença do paciente, sua família e o 

território em que está inserido, com uma prática clínica integral, longitudinal, com orientação 

familiar e comunitária, tendo como cenário a atenção primária. 

Neves et al. (2016, p. 43) reforçam, descrevendo que aquele que vê não só a doença, 

mas o paciente que está por trás dela, e tenta compreender não só a gravidade, mas todos os 

aspectos individuais e sociais envolvidos, pode dessa forma, estabelecer uma relação médico 

paciente mais humanizada. Relatam ainda que em situações limítrofes, o profissional 

consegue oferecer apoio aos seus pacientes e juntos buscarem alternativas que irão refletir na 

qualidade de vida, aliviando dores, dúvidas e sofrimentos. 

Ao iniciar o exame físico, ficam bastante presentes minhas implicações profissionais e 

pessoais com a instituição de formação, em que o conhecimento se mescla a atitudes. 

Descrevendo que: 

Após esta conversa inicial, me detenho às perguntas mais específicas, e fazendo as 

anotações necessárias, convido a paciente para o exame físico. Pergunto mais uma 

vez se ela se incomoda com a presença dos alunos (por curiosidade sete homens), 

mas ela, tranquila, relata que não. Nessa hora pude notar como o comportamento dos 

alunos se transforma. Eles ficam inquietos, se mexem sem parar e mudam de lugar 

como se não quisessem perder nenhum momento. Inicio o exame físico obstétrico 

explicando para a mãe tudo que estou fazendo e aproveito para explicar um pouco 

mais, algumas coisas para os alunos. Eles não perguntaram nada na frente da 

paciente. Perguntei se ela se incomodava deles apalparem a sua barriga com as 

minhas orientações e tentarem escutar o seu bebê. Ela autorizou. Num primeiro 

momento eles pareceram assustados. Foram se apresentando um a um para realizar o 

exame. 

Santos Júnior et al. (2019, p. 73) relatam que o acolhimento e a empatia possibilitam 

maior adequação e resolutividade da atuação profissional quanto às necessidades dos 

pacientes atendidos. A maneira de se apresentarem e iniciarem esse contato aluno-paciente é 

encantadora.  

Podemos dizer que os autores trazem a questão do conhecimento e das atitudes como 

capazes de favorecer a relação dos profissionais de saúde com o paciente, fato que procurei 

demostrar aos graduandos de Medicina durante a atividade de consulta médica.  
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A respeito das habilidades e comunicação, complementam Rios e Sirino (2015, p. 405) 

que elas afetam de forma significativa o cuidado em saúde, melhorando a qualidade no 

atendimento. E foi justamente a valorização da comunicação que procurei destacar durante a 

consulta médica, para que os alunos compreendessem a importância dessa habilidade na 

relação médico e paciente, favorecendo a humanização do cuidado. 

Dando continuidade às anotações no diário que sinalizam as minhas implicações 

pessoais, profissionais e ideológicas com as instituições de formação e ensino, destaco:  

Como me sinto bem e confortável nesse momento, com a missão de encantar esses 

alunos que terão muitos desafios pela frente.  Poder ver aqueles olhos curiosos e 

cheios de vontade de descobrir uma maneira de desvendar os milhares de segredos e 

diagnósticos. 

Essas implicações ficaram claras quando, ao ler e reler as anotações do diário, meu 

coração transbordou de emoção e certeza que há um lindo e longo caminho para percorrer na 

formação, mas deve ser com muita humanização. Arrisco dizer que, para promover uma 

ruptura do modelo de ensino e arriscar metodologias inovadoras, precisamos inserir esses 

alunos na realidade social e estimular a procura de novos contextos e realidades, diferentes 

das conhecidas. Precisamos estimular a mudança no modo de ver, aprender e julgar o que 

parece desconhecido.  

A esse respeito, é possível encontrar nas DCN de 2014, na Secção II, Da Atenção às 

Necessidades Individuais de Saúde, páginas 5 e 6, que se devem desenvolver nos estudantes 

as habilidades para estabelecer com os pacientes uma relação mais humanizada na maneira de 

relacionar-se com as pessoas e ou famílias sob seus cuidados. Destacando, ainda, que o 

profissional deve utilizar linguagem compreensível, estimulando a fala do paciente, e 

desenvolvendo uma escuta ativa, levando em conta o contexto em que vive a pessoa, sua 

história em seus aspectos psicológicos, culturais e suas relações sociofamiliares. Destacam 

também, as diretrizes em que esse processo deve ser pautado, na ética e na humanização do 

cuidado, levando sempre em consideração as dúvidas da pessoa sob seus cuidados, ou de seus 

familiares, com o objetivo de construir novos significados para o cuidado à saúde. 

Podemos dizer que a consulta médica e a análise das implicações trouxeram mudanças 

tanto na postura da pesquisadora/preceptora quanto na conduta dos alunos com relação a 

desenvolver um outro tipo de relacionamento, com aqueles sob seus cuidados.  

Dando continuidade à análise das implicações presentes nos relatos do diário, é 

possível trazer para análise a experiência da visita domiciliar. Nessa atividade, os alunos são 

estimulados a conhecer diferentes realidades, para tentar identificar cenários e juntos com os 

pacientes tentar descobrir possibilidades.  
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No diário de campo destaco minhas implicações pessoais e profissionais com as 

instituições família e serviços de saúde ao referir que: 

Fomos fazer a visita e conversar sobre como estavam os preparativos para a chegada 

do bebê. O quartinho das crianças estava sendo reformado para adaptar à segunda 

filha. Conversamos sobre as questões de saneamento e infiltração. 

Reforço para os alunos que a criação de vínculo, necessário ao cuidado humanizado, 

permite que a gestante abra a sua casa e nos permita buscar, juntos, alternativas para melhorar 

a qualidade de vida, como demostrado nas próximas falas: 

Os alunos participaram atentos de todo o processo. Acharam interessante a forma 

como entramos na casa dos pacientes e como podemos mudar algumas coisas 

simples que podem fazer a diferença. Exemplo quando mudamos o berço de lugar 

por causa de uma parede com infiltração. 

Relataram também que com a construção do vínculo e as visitas podemos ir 

entendendo a dinâmica familiar e juntos encontrar novos atores ou mesmo 

instituições (igreja, creche) parceiras para ajudar a criar uma rede de apoio e 

cuidado. 

Foi esclarecido que no Brasil, a visita domiciliar aparece com destaque nas atividades 

da ESF, permitindo que o atendimento e acompanhamento da população adscrita seja 

realizado em seu local de residência. 

Cabe ressaltar que, além das implicações pessoais, profissionais e ideológicas com as 

instituições família, serviços de saúde, formação e ensino, em dado momento me percebi 

sobreimplicada ao presenciar um certo descontentamento e preconceito dos alunos em realizar 

as visitas domiciliares. Alguns alunos não conseguiam dimensionar a importância desse 

momento e tentavam desqualificar a necessidade de conhecer o território e suas relações em 

geral. 

Silva e Moliani (2015) descrevem que a formação dos profissionais em saúde deve 

capacitar os alunos a desenvolverem uma boa compreensão do paciente em seu contexto 

social, cultural e econômico, bem como serem capazes de lidar com a alteridade, respeitando 

a singularidade. Destacando, que em sua maioria, os alunos pertencem à classe média ou 

média alta, e estão determinados a ter uma percepção de mundo própria. 

Segundo Santos Júnior et al. (2019, p. 75), pode ser ainda um reflexo do modelo de 

formação, hospitalocêntrico e fragmentado, baseado em uma metodologia de ensino não 

problematizadora, ainda presente. 

Para a Análise Institucional, “a sobreimplicação pode ser definida como uma 

impossibilidade de analisar a implicação” (MONCEAU, 2008, p. 23). Isso ocorre quando o 

pesquisador está muito vinculado à instituição onde desenvolve a pesquisa, impedindo que 



64 
 

veja outros aspectos importantes que permeiam o contexto. Somente com o decorrer da 

discussão e da análise do estudo, o pesquisador terá condições de avaliar suas implicações e 

suas sobreimplicações, o que poderá enriquecer o estudo e a compreensão da realidade. 

Destaca Mourão et al. (2006, p. 187) que: 

Uma pessoa extremamente implicada, seja numa instituição educacional, seja em 

entidades político-partidárias, associativas, sindicais etc., pode-se desenvolver uma 

cegueira ideológica qua a impeça de analisar sua própria implicação. Para este nível 

de implicação, René Lourau “inventou” a palavra “sobreimplicação”, partindo da 

análise de várias situações, inclusive de exemplos de executivos “que dão a vida, e 

as vezes a morte” por suas empresas (grifos do autor). 

Perceber nos alunos esse preconceito, me fez pensar no quanto isto me incomodava e 

quanto minhas ações estavam instituídas e atravessadas pelas instituições saúde, ensino, 

práticas profissionais. Pensar em minhas próprias práticas como profissional da ESF e como 

preceptora de alunos, revelou normas e regras incorporadas no meu saber-fazer e despertou 

em mim a necessidade de repensar minhas práticas relacionadas à formação dos futuros 

profissionais. Ainda que estivesse realizando com os alunos uma prática inovadora no 

processo ensino-aprendizado, foi necessária a análise e o reconhecimento de minhas 

implicações e sobreimplicação, para que eu me percebesse dentro desse movimento, ora 

instituído pelas normas e regras da instituição saúde e educação, ora instituinte ao desenvolver 

com os alunos uma nova prática profissional. 

Lourau (1993, p. 90), propõe uma reflexão do quanto é importante observar as 

contradições no interior da instância do instituído e, inclusive, as contradições, no interior da 

instância do instituinte.  Para o autor, "não existe face a face dois guerreiros o instituinte e o 

instituído, parados prontos a atacar. Tudo é movimento. Dialeticamente a contradição produz 

movimento e este produz história". 

A próxima atividade descrita no diário está relacionada à atividade de grupo, que 

também possibilitou a análise das minhas implicações, relatando a experiência dos alunos 

com a educação. Essa etapa teve com o objetivo de apresentar aos alunos as inúmeras 

potencialidades da atividade em grupo. Buscou-se introduzir os alunos em uma dinâmica com 

oportunidade de discutir temas de interesse propostos pelos pacientes, além de socializar as 

dúvidas e possibilitar construir estratégias de cuidado coletivamente. 

Destaco o recorte do diário, em que é possível observar minhas implicações com a 

formação e com a assistência humanizada ao proporcionar aos futuros profissionais uma 

experiência nem sempre muito valorizada nos serviços de saúde:  

Nesse grupo tivemos a participação de três gestantes. Pelo fato das pacientes 

estarem trabalhando, ficamos com muita dificuldade de adesão, pois elas precisam 
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se ausentar de suas atividades laborais, e acabam ficando com receio de faltar ao 

trabalho para comparecer no grupo. Ao iniciar o grupo deixamos claro que estamos 

naquele espaço para trocar experiências. Algumas mamães já estão no segundo filho 

e também já passaram por várias situações. Acreditamos que a troca de experiências 

é muito gratificante e encorajadora. Conversamos sobre amamentação. Usamos uma 

linguagem compreensível, estimulando todas elas e expor suas dúvidas e 

inseguranças com os cuidados com o seio e sobre a amamentação. Falamos sobre as 

crenças e sobre os cuidados com o próprio corpo. Esse é um momento de 

descontração, de estreitar os laços de amizade entre elas e a equipe de saúde. É 

importante mostrar que a dúvida de uma pode ser a dúvida de outra e que juntas 

podemos encontrar melhores respostas e assim vamos conversando. 

E segue o relato no diário: 

O grupo vai acontecendo quase que naturalmente. Vamos conversando, trocando 

experiências, favorecendo a construção do vínculo e a autonomia do cuidado. 

Possibilitamos que todas as situações sejam analisadas em grupo, evitando 

julgamentos e preconceitos. 

Podemos destacar desse extrato do diário, além das instituições saúde, educação, 

serviços, dentre outras que atravessam a minha prática, também aspectos relacionados à 

humanização da assistência como a comunicação aberta e sem julgamentos, a aceitação do 

outro e a maneira como percebe o cuidado com a saúde, a criação de vínculo entre a equipe de 

saúde e as pacientes, o favorecimento da autonomia das gestantes. 

A esse respeito encontramos nas DCN de 2014, que se deve favorecer a construção de 

vínculos com os usuários do SUS, valorizando as preocupações, expectativas, crenças e os 

valores das pessoas e das famílias, procurando colocá-las como colaborador(es) do seu 

processo terapêutico, possibilitando que analisem sua própria situação de saúde e, assim, 

gerando autonomia no cuidado. Consideram as Diretrizes que na elaboração de um plano 

terapêutico deve-se levar em consideração não apenas as necessidades percebidas pelos 

profissionais de saúde, mas sobretudo, deve-se valorizar “as necessidades referidas pela 

pessoa sob seus cuidados ou responsável, estimulando a pessoa a refletir sobre seus problemas 

e a promover o autocuidado”. (DCN, 2014, p. 06) 

Com relação aos grupos educativos, Sartori e Van der Sand (2004, p. 154) descrevem 

que o ser humano busca conviver em grupos, em determinadas fases da vida, especialmente 

em momentos de crise, quando sente a necessidade de ser acolhido e identificado com pessoas 

que vivem as mesmas situações que as suas. Segundo Sartori e Van der Sand (2004, p. 164): 

O grupo de gestantes é uma dessas maneiras, em que através de um jogo de iguais, 

há condições para a formação de um espaço de considerável poder terapêutico para 

seus participantes. Este potencial se legitima na medida em que possibilita às 

pessoas, ao interagir no campo grupal, elaborem seus sentimentos em relação ao 

momento vivido”. Relatam ainda que “o fato de perceber a si próprios e aos outros 

faz com que pessoas, que passam por um momento de crise, possam ter a 

oportunidade de reajustar-se às novas realidades, uma vez que os grupos de 

gestantes oferecem essa possibilidade. 
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Destacam os autores que: 

Tenta-se fazer deste espaço um local onde possam ser reveladas as limitações, as 

dificuldades e os temores de cada um e do grupo como um todo. Desta forma, tenta-

se, no campo grupal, elaborar estas manifestações, de modo que homens e mulheres 

possam vivenciar, também o momento do nascimento e a maternidade\paternidade, 

propriamente ditos, do modo mais positivo possível (SARTORI; VAN DER SAND, 

2004, p. 164). 

Complementa Feuerwerker (2011, p. 08), com relação aos grupos, que se devem criar 

nos serviços, espaços de conversa entre profissionais, entre esses e os usuários dos serviços, 

espaços nos quais os serviços, a universidade e a comunidade possam dialogar e se reconhecer 

identificando “potencialidades e possibilidades de cooperação, e produção de novos pactos 

em relação as responsabilidades de cada parte”, além de construir em conjunto “estratégias  e 

reavaliação de decisões, combinação de iniciativas e responsabilidades, etc”. 

Complementa Rodrigues (1997, p. 14) que o grupo pode auxiliar as pessoas durante 

períodos de ajuste a mudanças, no tratamento de crises ou ainda na manutenção ou adaptação 

a novas situações. 

Apesar da ampla quantidade de artigos e documentos do Ministério da Saúde que 

enfatizam a importância dos grupos educativos, pode-se dizer que é uma atividade instituinte 

e em construção nas unidades de saúde, por afastar-se do modelo biomédico, no qual não 

existe o saber compartilhado e a horizontalização das relações entre profissionais e usuários 

dos serviços  

Na descrição da quarta atividade, a visita de reconhecimento à rede de atenção à 

saúde, neste caso, a maternidade, foi possível analisar diferentes implicações como as 

pessoas, as profissionais e as ideológicas, reveladas pelo atravessamento da instituição saúde 

e seus serviços, trazendo o desejo de um SUS que aconteça de acordo com seus princípios e 

diretrizes, constituindo-se em uma busca constante de todo profissional de saúde que pretende 

oferecer um serviço de saúde qualificado à população usuária do SUS. 

Segundo a Portaria que estabelece a PNAB (2012), em seu artigo 10º, item III, cabe à 

Secretaria Municipal de Saúde “organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de 

cuidado, instituindo e garantindo os fluxos definidos na Rede de Atenção à Saúde entre os 

diversos pontos de atenção, de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços 

de apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado”.  

Proporcionar aos alunos a oportunidade de refletir sobre a importância da 

integralidade nos serviços oferecidos pelo SUS e sua relevância para um cuidado humanizado, 

segundo as recomendações da Política Municipal de Saúde, constituiu-se no objetivo da 
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preceptora/pesquisadora ao oferecer esta atividade aos alunos e relacionando-a com a 

humanização da assistência. Destaco no diário: 

Para não tumultuar fomos somente com os alunos conhecer a maternidade e como 

ela funciona. Fomos recebidos pelo assistente social que nos conduziu e apresentou 

todas as dependências da maternidade. Desde a parte burocrática até a entrada do 

centro cirúrgico, passando pela sala da amamentação, pelas enfermarias, a 

emergência. Foi uma experiência gratificante, segundo os alunos, que não 

imaginavam que a maternidade oferecia tantos serviços. Eles imaginavam que por 

ser de baixo risco só fazia parto normal e não possuía nem centro cirúrgico. 

Acharam muito interessante o fato de uma maternidade oferecer curso para as 

gestantes e a visita guiada com direito a um acompanhante. Chamou a atenção deles 

também os quartos de pré parto serem individualizados e com banheiro privativo e 

com chuveiro aquecido. Acharam interessante e muito produtiva a parceria de 

maternidade com o Programa Saúde da Família. O assistente social conversou com 

os alunos sobre alguns casos que dividimos a conduta e conseguimos achar uma 

melhor condução do caso. Acharam interessante porque na prática vemos que os 

serviços não conversam e o cuidado muitas vezes fica fragmentado, gerando 

insegurança nas pacientes. 

A respeito da formação e, especificamente da formação para o SUS, Mourão e Luzio 

(2013) intensificam a necessidade de garantir o direito à saúde, priorizando os princípios do 

SUS, como a Universalidade, a Integralidade e a Equidade, rompendo o paradigma 

biomédico. Acreditam em uma formação profissional baseada no conhecimento e na vivência 

dos alunos na realidade sócio-sanitária, desde o início da graduação, despertando a 

responsabilidade de formar profissionais comprometidos para intervir de maneira mais 

efetiva, com capacidade de se questionar, desde a territorialização até a maneira de 

intervenção e cuidado proposto, no contexto vivido.  

Destacam Campos e Foster (2008) que a inserção precoce do aluno na ESF possibilita 

que eles participem de atividades como visitas, atividades de educação em saúde, reuniões de 

equipe, discussões de projetos singulares terapêuticos individuais e familiares, vigilância em 

saúde, além é claro das consultas médicas. Eles podem compreender a importância de se 

avaliar o paciente, junto com o seu contexto familiar e territorial, estreitando a relação médico 

paciente, com criação de vínculo e responsabilidades. 

Mas mesmo com a inserção cada vez mais precoce dos alunos na Atenção Básica, são 

poucos os municípios que garantem o acesso a todos os níveis de atenção à saúde, garantindo 

a hierarquização na organização e oferta dos serviços. 

Finalizamos esse eixo, refletindo que a escolha dessas atividades não foi aleatória. 

Nesse sentido, ficam evidentes minhas implicações pessoais, profissionais e ideológicas com 

o SUS que trazem em seus princípios e diretrizes a valorização da assistência humanizada e, 

sobretudo, a necessidade da formação de profissionais de saúde para o SUS, trazendo uma 

nova visão de cuidado. 
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Para finalizar esta análise, trago o que referem às DCN de Medicina, de 2014, em seu 

artigo 5°(p. 02), no qual são destacadas necessidade de desenvolver nos futuros profissionais,  

competências e habilidades específicas como promover estilos de vida saudáveis; atuar em 

diferentes níveis de atendimento à saúde; informar e educar; realizar anamnese e exame 

físico; dominar conhecimentos científicos com raciocínio crítico e resolutivo; diagnosticar e 

tratar corretamente; reconhecer suas limitações e encaminhar; otimizar o uso de recursos 

propedêuticos; exercer a Medicina baseada em evidências; utilizar adequadamente recursos 

semiológicos e terapêuticos; reconhecer a saúde como direito e garantir a integralidade; 

proteção e promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação; realizar procedimentos 

clínicos e cirúrgicos a nível ambulatorial; conhecer a metodologia científica, com leitura e 

produção de conhecimentos; lidar com o mercado de trabalho e as políticas de saúde; atuar em 

um sistema de saúde hierarquizado; cuidar da própria saúde física e mental; considerar a 

relação custo-benefício nas tomadas de decisões; saber o papel social do médico nas 

atividades políticas e de planejamento; atuar em equipe multiprofissional; manter-se 

atualizado com a legislação pertinente a saúde. 

Podemos dizer que sem ter a pretensão de oferecer aos alunos de Medicina deste 

estudo, todas estas competências e habilidades, as quatro atividades vivenciadas por eles, a 

análise das implicações dos estudantes e da pesquisadora /preceptora com a formação, e a 

humanização na formação se constituíram em um instrumento inovador e instituinte no 

processo ensino-aprendizado. 

 

5.3 Eixo 2 - A percepção dos graduandos da humanização na formação: a grade 

curricular e a prática docente 

 

Como relatado na metodologia, foram feitas leituras e releituras do diário de campo e 

das transcrições dos encontros de intervenção, que foram gravadas em áudio, previamente 

autorizadas pelos participantes. Assim foi possível evidenciar as oito características da 

Socioclínica Institucional (SI) em suas falas. Essas falas foram correlacionadas com tais 

características e classificadas para encontrarmos os eixos de análise e o analisador que 

permitiram realizar o estudo e discussão dos resultados que trouxeram como tema central, a 

formação, a humanização e a grade curricular. 

Abordar o currículo na formação se faz importante a fim de melhor compreender os 

depoimentos dos participantes, uma vez que refletem os aspectos políticos ideológicos da 

instituição de ensino a que pertencem, refletida na prática dos futuros profissionais. Destaca-
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se que, apesar das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) serem as mesmas para todo 

ensino médico, a maneira de operacionalização pode ser diferenciada, estando de acordo com 

a construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada faculdade e do perfil do egresso 

que se pretende formar. 

O currículo, ao longo dos tempos, vem sendo moldado de acordo com os interesses da 

sociedade, sendo considerado por Moreira e Silva (2005) um instrumento de poder social e 

cultural, representando os interesses em produzir profissionais específicos para atender as 

necessidades da sociedade. Koifman (2001) destaca que a percepção da insatisfação do nível 

de atendimento da população provocou uma necessidade de reformular a formação médica 

profissional. 

A publicação das DCN do curso de graduação de Medicina em 2001, ocorreu em um 

momento importante de mudanças, com o intuito de moldar profissionais com competências e 

habilidades para as necessidades da população com a implementação do SUS. Permitindo, 

segundo Mourão e Luzio (2013), oferecer um direcionamento mais coerente e flexível, com a 

implantação dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP), concedendo mais autonomia para as 

universidades se adaptarem às novas necessidades do mercado, para fortalecer o SUS. 

Para tal análise, me incluo na pesquisa, com todas as implicações e incômodos que 

percebo no dia a dia da minha prática. Implicações definidas por Monceau (2015) como o 

conjunto das relações que o sujeito estabelece com a profissão à qual ele pertence, e com as 

outras instituições nas quais ele exerce sua profissão. Além disso, o referencial teórico 

metodológico da Análise Institucional permite analisar os processos históricos e atuais na 

formação médica, bem como buscar novos modos de intervir, refletir e agir, o que propicia 

um novo olhar para o cotidiano das práticas profissionais. 

Ao receber os alunos no campo de estágio e observar os seus comportamentos, me 

questiono se eles tiveram contato, desde o primeiro ano de formação, com os conceitos de 

humanização e de que maneira isso foi transmitido pelas disciplinas, visto que o currículo da 

UFF implantado desde 1994, priorizava a introdução dos alunos no início da graduação, no 

dia a dia dos pacientes e das unidades de saúde. 

A análise das minhas implicações profissionais, pessoais e ideológicas permite que eu 

reconheça o brilho nos olhos dos alunos na vontade de descobrir qual é a doença que o 

paciente tem, mas não consigo perceber a sensibilidade necessária para pedir a permissão para 

“invadir” o mundo do outro e juntos tentarem encontrar respostas para o que está acontecendo 

naquele momento. 
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Para minha surpresa, percebo as contradições que existem na instituição formação, 

pois se de um lado me surpreendo com a falta de sensibilidade dos alunos sobre ter um novo 

olhar para o paciente, por outro, o relato dos alunos revelou que tiveram aulas sobre 

humanização, nas quais são apresentados aos conceitos exemplificados com temas 

relacionados. Comparando com a minha formação, não me recordo de ser apresentada a tais 

temas. Mais uma vez retomo minhas implicações pessoais, ao constatar que quando comecei 

os estágios me sentia dona de um saber especial e capaz de descobrir as doenças e prescrever 

soluções mágicas e me percebi um pouco como os alunos.  

Esse fato me levou a questionar de que maneira o conteúdo sobre a humanização é 

apreendido pelos alunos? O que os alunos de Medicina entendem por práticas humanizadas? 

E o que entendem por humanização? Com esse questionamento, busquei nas falas dos 

acadêmicos as respostas que viessem também atender aos objetivos deste estudo que são 

analisar juntamente com os participantes como são abordados durante sua formação, as 

práticas de humanização na Estratégia Saúde da Família (ESF) e investigar junto aos 

participantes quais as ações que realizam que consideram de humanização do cuidado.  

Ainda que as falas não especifiquem exatamente o que se buscou nos objetivos, é 

possível dizer que foram muitas as aproximações, principalmente com relação a como foi 

abordada a humanização na formação. De maneira a facilitar a compreensão para o leitor dos 

resultados e da sua análise separamos as falas em dois sub eixos, que serão apresentados a 

seguir.  

 

5.3.1. O currículo da UFF e o processo de formação: a percepção dos alunos 

 

Como os alunos são todos da faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), se faz necessário conhecer um pouco da história das mudanças que 

aconteceram no currículo.  

Relata Koifman (2001) que na década de 70, os professores e alunos da faculdade de 

Medicina da UFF, já apresentavam seu descontentamento com o ensino e a aprendizagem e 

iniciaram um processo de discussão e avaliação do currículo médico. Estavam incomodados 

em reproduzir profissionais com as mesmas deficiências como: a ausência de compromissos 

sociais com a população e formação excessivamente teórica, visando as especialidades e as 

tecnologias. Ressaltavam ainda que a educação médica parecia não valorizar a realidade 



71 
 

social e nem elaborar planejamentos eficientes levando em consideração os acontecimentos e 

suas consequências, gerando uma insatisfação no atendimento e na produção do cuidado.  

March et al (2006) relatam que as iniciativas da UFF geraram ações práticas 

permitindo avançar com a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) em Niterói, 

valorizando: a territorialização, a adscrição da clientela, a vinculação profissional/população, 

a hierarquização, a visão intersetorial, a promoção e prevenção à saúde e o controle social; 

gerando transformações no perfil de formação profissional, visando construir uma nova lógica 

de atenção à saúde. 

O currículo do curso de graduação de Medicina da UFF foi dividido em fases, 

conforme exemplifica March et al (2006): 

• Fase 1 (1º e 2º períodos): dimensões biológica, psíquica, social, cultural e política 

que constroem o ser humano, o cidadão e seu projeto de vida, saúde e trabalho.  

• Fase 2 (3º e 4º períodos): a vivência do ser humano e do cidadão no processo 

saúde-doença, os mecanismos de respostas individuais e coletivas para o sofrer, o 

adoecer e o morrer.  

• Fase 3 (5º e 6º períodos): a transformação do processo saúde-doença em objeto de 

prática, a constituição do processo de trabalho como resposta aos agravos mais 

frequentes no âmbito da atenção em primeiro nível.  

• Fase 4 (7º e 8º períodos): a transformação do processo saúde-doença em objeto de 

prática, a constituição do processo de trabalho como resposta aos agravos mais 

frequentes no âmbito da atenção em segundo e terceiro níveis;  

• Fase 5 e 6 (9º, 10º, 11º e 12º períodos): a prática profissional, tendo como base o 

internato nas áreas básicas (internato obrigatório: clínica médica, pediatria, 

obstetrícia-ginecologia, cirurgia geral e psiquiatria) e áreas de escolha do formando 

(internato eletivo). 

A nova conformação curricular se baseia em grandes eixos: o PTD (Programa Teórico 

Demonstrativo), o PPC (Programa Prático Conceitual) e o Programa de Internato. Em paralelo 

ocorre o Programa de Iniciação Científica, integrado ao PPC. Durante os anos iniciais o PTD 

e o PPC acontecem simultaneamente. 

Almeida et al. (2016, p. 778) define que: 

Na primeira fase, com duração de dois semestres letivos, o PTD aborda o ser 

humano nas suas características biofisiomorfológicas e psíquicas, enquanto o PPC 

discute os determinantes históricos, sociais, ambientais e epidemiológicos do 

processo saúde/doença. Na segunda fase, com mesma duração, o PTD aborda 

mecanismos de agressão e defesa biológicos, físicos, químicos e psíquicos, ao passo 
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que o PPC, no qual se localiza o componente Trabalho de Campo Supervisionado II 

(TCSII), baseia-se nos processos de agressão e defesa na perspectiva do coletivo. Na 

terceira fase, o PTD aborda: a interpretação de sinais e sintomas, semiótica, exames 

complementares e desenvolvimento emocional; e o PPC, a capacidade de agir, de 

forma integral, para promover, proteger e recuperar a saúde. Na fase quatro, 

trabalha-se com: diagnóstico e tratamento das patologias mais frequentes em 

Pediatria, Adolescência, Tocoginecologia, Medicina Clínica, Cirúrgica e 

Psiquiátrica no PTD, e o exercício do diagnóstico, tratamento e aplicação de 

medidas de intervenção de caráter coletivo, nos níveis secundário e terciário, no 

PPC. Os dois últimos anos do curso são destinados ao Programa de Internato. 

A pesquisa foi desenvolvida com alunos do segundo ano de Medicina, cursando a 

disciplina Trabalho de Campo Supervisionado II (TCS II), com o objetivo de compreender as 

necessidades da população adscrita no território determinado de cobertura, avaliando as 

inúmeras determinantes sociais, analisando as redes de atenção, cuidado e apoio, avaliando a 

possibilidade de construir ações intersetoriais, ações de vigilância em saúde, prevenção, 

promoção e reabilitação. 

As disciplinas propostas pela UFF, no curso de graduação de Medicina, se destacam 

por aproximar o aluno da realidade, além da sala de aula. Mourão e Luzio (2013, p._365) 

descrevem a proposta da disciplina Trabalho de Campo Supervisionado 1 e 2 (TCS 1 e TCS 

2) como uma:  

[...] busca, a partir da diversificação de cenários de ensino-aprendizagem, de formas 

de articulação com as disciplinas do primeiro e segundo semestres do curso [...]. O 

desafio é tecer uma rede de saberes que integrem o ensino, a extensão e a pesquisa. 

Seus principais objetivos são refletir sobre as dimensões socioculturais do processo 

saúde-doença e estimular a construção de um olhar complexo sobre o usuário dos 

serviços de saúde, a partir do eixo de cidadania. 

As disciplinas TCS 1 e TCS 2 proporcionam aos graduandos, segundo Mourão e 

Luzio, a oportunidade de desenvolver e aprimorar as nuances políticas, econômicas, 

epidemiológicas, sanitárias, culturais e de gestão. Preconizam a troca de saberes, com um 

acompanhamento horizontal, permitindo que os graduandos sejam os sujeitos na construção 

do conhecimento, e que eles possam eleger as prioridades de conteúdos relevantes para as 

suas vivências e problematizações. Estimulam o trabalho em equipe e as interações com as 

equipes de saúde, a comunidade e os dispositivos sociais e espaços institucionais tipo creches, 

escolas, associação de moradores e igrejas. Promovem o contato, conhecimento, vivência e 

possibilitam milhares de alternativas impensáveis para propor o cuidado com a saúde 

individual e coletiva. 

Podemos destacar ainda segundo Mourão e Luzio (2013, p. 364) que: 

[...] aos grupos de alunos do terceiro período (TCS 1) cabia o reconhecimento das 

formas de organização do Sistema de Saúde para atender às necessidades de saúde 

da população e no quarto período (TCS 2) desenvolvia um projeto de acordo com as 
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necessidades apontadas pelo serviço, especialmente a promoção da saúde nos 

agravos crônicos [...]. 

A respeito dos TCS, foram bastante debatidos pelos alunos e vale ressaltar que as 

atividades propostas nos TCS nem sempre são iguais, segundo o depoimento dos mesmos. Os 

alunos são divididos em grupos e relatam que o fator sorte deve ser levado em consideração 

quanto à prática das suas atividades. A fala do aluno 6 descreve um pouco disso: 

[...] eu acho que o problema na realidade é que assim, todo mundo sabe que tem, se 

você cair em um TCS pode ser muito bom, em outro grupo esse TCS é muito ruim. 

Você não faz nada, fica dentro de sala de aula lendo coisa e acabou. Então, tipo 

assim, eu acho que a ideia é muito boa no currículo, mas quando a gente vê na 

prática, às vezes tem a deficiência de que nem todos os alunos estão sendo 

formandos da mesma forma, tipo, não necessariamente da mesma forma, mas não 

estão tendo um aprendizado tão bom quanto outro grupo pode estar tendo. Como ele 

falou, a gente deu sorte, a gente caiu em grupos bons, mas teve gente que caiu no 

mesmo grupo duas vezes e reclamou muito das duas coisas (aluno 6). 

Complementa o aluno 7: 

Alguns ficam... ganham muito e alguns acabam perdendo experiência, eu acho. 

Assim, se for ver a opinião lá da turma é muito variada, tem gente que ama, tem 

gente que não gosta, isso vai muito das experiências. Quem teve muito campo ou um 

professor que trazia muita coisa legal nos primeiros TCSs adora, quem tinha 

professor que ficava em sala, lendo artigo, não fazia campo nunca, era sempre o 

mesmo assunto, não gosta, porque era maçante, era repetitivo... a gente acabava 

perdendo tempo (aluno 7). 

Os debates críticos reflexivos sobre a formação têm continuidade com o depoimento 

abaixo, em que destacam as dificuldades de entender por que os alunos têm experiências 

diferentes. Temos o pressuposto de que os alunos, por não compreenderem que a diversidade 

das experiências pode propiciar mais conhecimentos, levam os mesmos a ter esse 

posicionamento.  Com relação à falta de integração entre as disciplinas relatada pelos alunos, 

não nos aprofundamos nesse debate entendendo que essas questões fogem do âmbito desta 

dissertação, porém o currículo da UFF destaca essa integração. Sendo possível observar no 

que relata o aluno 2: 

Acho que conhecimentos específicos que um grupo adquire e outro não, por 

exemplo, eu tenho uma amiga que fez HIV/Aids no primeiro TCS... e assim, quando 

eles conversam, você vê que ele tem um conhecimento sobre as coisas de HIV/Aids 

que eu não tenho. E eu tenho um conhecimento que ele não tem. Inclusive, eu acho 

que isso foi uma crítica que a gente fez no primeiro TCS, que tipo assim, seria muito 

bom se tivesse mais aulas para se encontrar e discutir, porque a apresentação final, 

ela é legal, mas é pouco tempo para cada grupo e a gente fala de coisas muito gerais 

assim, sabe? (aluno 2). 

E na continuidade dos debates, esse aluno complementa seu pensamento colocando 

para a instituição de ensino suas demandas com relação às maneiras de favorecer o processo 

ensino aprendizado: 
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Talvez, uma aula por mês que sentasse dois, três grupos para conversar, tipo, existe 

a AFR, existe... quando a gente junta, a gente fala de um tema comum. A gente 

juntou HIV e deficiência, a gente falou sobre, a gente falou em como atender uma 

pessoa em um consultório médico, falando Libras. Foi uma aula conjunta, eu não 

aprendi nada de HIV, então eu acho que assim, essa troca seria muito válida (aluno 

2). 

Esse pensar está coerente com o que refere Silva et al. (2015, p. 302), ao descreverem 

que a própria organização universitária aparece como entrave à formação mais integrada e 

generalista. Relatam as dificuldades de comunicação entre os docentes médicos e à categoria 

médica, que advogam a ênfase da sua formação profissional mais técnica e voltada ao 

mercado de trabalho.  

A esse respeito, a fala abaixo destaca como para os alunos a pouca integração, na qual 

cada professor destaca situações da sua área de conhecimento, não favorece a formação de 

competências e habilidades coerentes com o estágio de conhecimento em que se encontram:  

[...] se você pergunta a opinião de um estudante do primeiro período sobre biologia 

celular, é uma, e se pergunta para a gente agora, um ano depois, é muito diferente, 

porque, por exemplo, quando eu estava no primeiro período, eu lembro de uma aula 

de uma professora, que ela falou de uma doença que era a doença da célula, nunca 

esqueci isso, porque era tão bizarro, era como se fossem todas as proteínas de uma 

célula não funcionando, aí tinham vários problemas no sangue, nossa, muito 

importante. Hoje em dia, eu olho e penso: eu nunca vou encontrar isso mesmo. 

Porque é sério, eu na época, eu achava isso superimportante, aí eu fui ver uma coisa 

de anatomia que eu estava interessado e fui ler sobre peri-hepatite gonocócica, que é 

aquela que dá aquela síndrome Fitz-Hugh-Curtis. Aí eu achei uma coisa 

interessante, as bactérias que a gente vai estudar agora a imagem, não deve ser tão 

raro assim. Aí eu fui ter aula com um professor, ele é médico, deve ser uns 30 anos 

que ele tem de formado, ele falou que uma vez na vida ele encontrou essa síndrome. 

Se o negócio provocado por clamídia e gonorreia provocou uma síndrome que ele 

encontrou uma vez na vida, quando que eu vou encontrar uma paciente que tenha 

uma doença na célula, que é acúmulo de um monte de imunodeficiência? Então, 

sabe, não tem isso, sabe? Eu duvido que vá encontrar isso na vida (aluno 6). 

Podemos perceber nesse depoimento, que não fica claro para o aluno, ainda no início 

de sua formação, entender que a construção de suas competências e suas habilidades devem-

se à capacidade de relacionar diferentes conhecimentos, mesmo àqueles que parecem no 

momento não fazer muito sentido naquele contexto. Essa pouca compreensão aliada à falta de 

integração entre as disciplinas dificulta ainda mais a aquisição de um conhecimento que faça 

sentido ao aluno no início de sua formação.  

Contudo, a visão do aluno no início da graduação sobre a organização da grade 

curricular ainda é muito precoce, tendo em vista tudo o que ele ainda vai vivenciar, podendo 

essas observações serem repensadas ao longo do curso de Medicina. 

A integração de conteúdos durante a formação é destacada por Vilas Bôas et al (2017), 

ao referir que a inexistência de um espaço para a reflexão crítica sobre o fazer pedagógico 
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impede que o docente construa uma práxis que lhe possibilite enxergar a importância que tem 

sua ação pedagógica na formação de novos médicos, para atuar dentro dos princípios das 

políticas do Sistema Único de Saúde.  

Cabe ressaltar que isso não é uma regra, mas foi o descontentamento de alguns 

docentes da UFF no final da década de 70, em relação ao processo de formação dos médicos, 

que motivou a criação de um movimento que culminou com as mudanças curriculares de 

1994, precursoras das mudanças nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Medicina. 

Foram essas mudanças curriculares que basearam a formação dos futuros profissionais na 

rede de serviços de saúde pública, mais próximos dos problemas de saúde da maioria da 

população brasileira. 

Com relação ao referencial teórico metodológico utilizado, podemos dizer que as falas 

revelaram algumas características da Socioclínica Institucional a saber: 

• as implicações pessoais, profissionais e ideológicas dos participantes com a 

formação médica; 

• a participação dos sujeitos no processo de intervenção que propiciaram que os 

alunos refletissem sobre seu processo formativo;   

• as demandas para a instituição de ensino para que estejam atentas a como as 

diretrizes curriculares vêm sendo desenvolvidas por docentes e alunos na teoria e 

prática;  

• A aquisição de novos conhecimentos sobre a formação médica; 

• A análise do contexto e as interferências das instituições saúde e educação 

presentes no processo de formação.  

Durante a intervenção, foi abordado como os alunos percebiam o ensino da 

humanização na grade curricular, e os depoimentos permitiram identificar diferentes maneiras 

de entenderem a relevância dessa temática, nos primeiros períodos do curso de graduação em 

Medicina.  

Um dos primeiros aspectos abordados nos depoimentos relata um problema a ser 

enfrentado: como desejar alunos humanizados, se os mesmos não se sentem tratados com 

humanização? Os depoimentos abaixo trazem o posicionamento dos alunos que se percebem 

sobrecarregados e não tratados com a “humanização” que gostariam.  

A gente chegou a comentar muitas vezes que assim, o ensino é humanizado, mas a 

gente... eles não... assim, eles ensinam a gente a humanizar, mas não humanizam... 

eu não sei explicar, o ensino não é humanizado, entendeu? A gente estuda que nem 

louco, acorda cedo, dorme tarde, a gente fica cansado, tem uma hora que a gente não 

aguenta mais no final do semestre, entendeu? (aluno 2). 
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Ao que outro aluno complementa: 

Uma coisa só que eu acho... falando das disciplinas, tem professor que esquece que a 

gente não faz só a matéria dele, e isso é muito real, porque professor simplesmente 

quer cobrar, quer dar aula até tal hora, quer cobrar seminário, artigo, não sei o que lá 

e esquece que a gente está fazendo uma faculdade em que a gente tem outras nove 

disciplinas para fazer, a de não sei o que, prova de não sei o que lá, e a gente está 

atolado de coisa (aluno 6). 

Outro aluno traz as diferentes condutas dos docentes, percebidas como verticalizadas e 

pouco humanizadas: 

Isso foi uma crítica que eu deixei, eu não esqueço, em um relatório que eu escrevi no 

TCS 1b, da violência institucional, no caso era da relação vertical que existe aqui 

dentro dos professores com a gente. Não estou dizendo que existem... mas é que os 

alunos comparam... porque quando a gente estava no primeiro período nós éramos 

da turma b, e outra galera que era da turma a, elas tinham aula com outra professa, e 

a gente ouvia dizer que era muito mais fácil (aluno 3). 

É possível perceber nesses depoimentos as implicações pessoais e profissionais dos 

alunos com relação à instituição formação. A implicação profissional é o conjunto das 

relações que o sujeito estabelece com a profissão (pensada como instituição com sua dinâmica 

própria) a qual ele pertence, e com as outras instituições nas quais, ou em ligação às quais, ele 

exerce sua profissão, isso conforme as dimensões libidinal, profissional e ideológica 

(MONCEAU, 2015). 

Outro aspecto que foi amplamente abordado pelos alunos refere-se à carga horária 

destinada a disciplinas que abordam a humanização e a maneira como elas são oferecidas, 

com um percentual grande de teoria. Essa situação relatada nos depoimentos faz com que 

tenham comportamentos ambivalentes com relação a esses conhecimentos. Ao mesmo tempo 

que destacam o excesso de carga horária para essas disciplinas, também reconhecem sua 

importância na formação médica, como referido mais adiante. A respeito da carga horária 

referem que: 

[...] acho que o problema não é nem a variedade de matérias falando sobre o mesmo 

assunto, acho que é o excesso da carga horária, porque a gente tinha 4 horas na 

terça-feira de TCS, aí 4 horas de saúde e sociedade, na quarta; 4 horas de TCS na 

quinta, mais não sei quantas horas de psicologia médica (aluno 3). 

Outro aluno também faz referência ao excesso de carga horária, e coloca suas 

demandas para a organização de ensino: 

A humanização...., foi bastante abordado. Eu acho até que um pouco demais. Até um 

ponto que chega uma hora que é uma matéria que fica demais e perde a razão, sabe? 

Se era mais fácil, sei lá, que juntasse tudo, fizesse uma... porque no quadro de 

horário, num currículo tão cheio quanto o da Medicina, se fosse uma parada mais, 

uma matéria mais agrupada, aqui... no caso, no primeiro foram três, TCS, saúde e 

sociedade, se fosse uma coisa mais agrupada, que passe menos tempo e fosse mais 
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objetiva, acho que seria mais válido do que três coisas soltas, que chega num ponto 

que você fala: cara eu não preciso ir nessa aula. (aluno 4) 

Esse e outros posicionamentos semelhantes fizeram com que a pesquisadora quisesse 

entender as razões que levam os alunos a acreditarem ser a carga horária destinada às 

disciplinas que abordam temas relacionados à humanização muito extensa. Porém, o diálogo 

abaixo reflete a ambivalência na postura dos estudantes com relação a como essas disciplinas 

estão organizadas no currículo, principalmente se proporcionam a devida correlação entre 

teoria e prática: 

Deixa eu entender uma coisa, que eu não conheço o currículo. Quando vocês falam 

nessas cadeiras, vocês têm a prática junto ou vocês têm só a teoria? (pesquisadora) 

Então, no caso da psicologia médica e da saúde e sociedade são 100% teóricas, mas 

o trabalho de campo podia ser teórico ou prático, dependia da disponibilidade de 

visitas que a gente poderia fazer ou não. (aluno 4). 

Assim, eu não tenho o que reclamar dos nossos dois TCS, foram todos muito bons, 

ligaram bastante prática e teoria. (aluno 2) 

E um aluno destaca a importância de pensar em estratégias que favorecessem o 

processo ensino aprendizado dessas disciplinas: 

Eu acho que mais do que mudar a carga horária, eles podiam ensinar os alunos a 

como lidar com ela, porque assim, o curso de Medicina tem muita coisa a ser 

aprendida e são seis anos, já é tempo suficiente assim, vai implantar carga horária, 

você vai aumentar o tempo de curso ou vai ter que tirar matéria, então acho que 

nenhuma das duas coisas seja muito válida, acho que o que precisa ser ensinado para 

a gente, é como lidar com tudo isso. (aluno 2) 

E traz exemplos de situações que poderiam deixar o ensino mais humanizado: 

Então, eu acho que talvez, se a faculdade, se o curso se empenhasse um pouco mais 

não só em ajudar a gente... por exemplo, a UFF tem vários esportes que são 30 reais 

por mês, você faz quantos quiser, eu acho isso muito legal, porque para muita 

gente... então assim, tem coisas que a UFF oferece que são um escape que eu acho 

que tinha que continuar por esse caminho. Tem uma professora nossa, que faz parte 

de um grupo de psicologia para alunos da UFF, é uma outra saída que eu acho 

interessante para humanizar o estudante de Medicina também. (aluno 2) 

A respeito dessas estratégias humanizadoras na grade curricular, é retomada 

novamente a necessidade de maior integração entre as disciplinas no currículo, como referem 

Rios e Sirino (2015, p. 402), ao ressaltar que a integração das disciplinas no curso médico 

ainda se mostra problemática, reduzindo as propostas relacionadas à humanização das práticas 

e ações que amenizam as tensões cotidianas. 

Alves et al. (2009, p. 558) destacam a dificuldade de implementar os conceitos 

humanísticos no processo de ensino e aprendizagem por parte de alguns docentes, que 



78 
 

historicamente, são formados por médicos especialistas, com formação direcionada à prática 

clínica e pouco capacitado para as práticas pedagógicas.  

Rios e Sirino (2015, p.402) afirmam que a humanização ainda é vista como um tema 

desinteressante e descartável, representando grande dificuldade de integração ao corpo 

docente, fato este que ficou bem evidente nos depoimentos dos alunos. 

Mourão e Luzio (2013, p. 357) ampliam essa discussão ao enfatizar a existência de 

mecanismos de resistência à mudança da maioria dos docentes envolvidos com a formação, 

estimulando a permanência de mitos e recusas de práticas inovadoras, como destacadas pelos 

alunos nos depoimentos acima. 

No decorrer da intervenção, à medida que os debates avançavam, foi possível observar 

um outro posicionamento dos alunos com relação a carga horária das disciplinas relacionadas 

a humanização, revelando as transformações que ocorrem naquele contexto a medida que o 

processo de intervenção avançava, mais uma das características da Socioclínica Institucional. 

Abaixo pode-se constatar como os depoimentos, com relação às disciplinas que abordam a 

humanização, foram se modificando: 

[...] apesar de todas as críticas que todo mundo fez às matérias de humanização, que 

foram demais e não sei o que, que eu concordo, mas assim, apesar disso, elas nos 

prepararam para muitas vivências que a gente está tendo aqui. Assim quando chega 

o paciente, eu tenho a preocupação, pelo menos eu, de pensar em um atendimento 

humanizado para ele que eu acredito que seja um atendimento completo, eu tenho 

que pensar de onde ele vem, com o que ele veio, o que ele pode evoluir dali a partir 

das condições de vida dele, das condições dele ter acesso ao tratamento ou de não. 

Então assim, o ensino humanizado teórico nos preparou para estar na prática 

pensando mais no paciente, entendeu? Não pensando só, ele está com isso, eu vou 

tratar isso, ele não tem dinheiro para comprar remédio, eu vou dar esse, mas o que 

que tem na casa dele? O que que fez ele ter essa doença? Se ele for tratado, será que 

ele vai ter de novo? (aluno 6). 

Exatamente, e se isso não estiver entranhado em você, se você não tiver uma, duas, 

três, quatro aulas, cinco aulas, encheram a sua paciência, você está com aquele 

negócio incorporado nessa situação, entendeu? Isso tem que estar na base.(aluno 2). 

Eu acho que abriu muito o meu olho para coisas que eu não pensaria sozinha. Tem 

muita coisa que é intuitiva, tratar o paciente como um indivíduo à parte, uma pessoa 

e tem muita coisa que assim, eu não pensaria sozinha, eu nunca parei para pensar 

que a saúde da pessoa LGBT era tão diferente do que a gente tem como padrão. E eu 

acho que talvez, se eu não tivesse tido uma aula sobre isso e se não apresentasse um 

tema sobre isso, eu não saberia conduzir uma entrevista de consulta com um 

paciente trans, não teria ideia. Eu acho que isso faz muita diferença sim, eu acho que 

eu tenho amigos que não saberiam ainda, que não tiveram esse contato (aluno 2). 

Villas Bôas et al. (2017, p. 174) descrevem que a universidade é um espaço potente 

para a produção de saberes e práticas indispensáveis à transformação social.  

E essas transformações foram percebidas nos debates, decorrentes do processo de 

intervenção, permitindo que os alunos refletissem sobre aspectos relacionados à formação e à 
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humanização da assistência. Foi possível constatar o que refere Monceau (2013) ao esclarecer 

que essas transformações nem sempre são percebidas pelos atores ou pelo pesquisador, mas à 

medida que a intervenção avança, reposicionamentos acontecem sucessivamente nas situações 

e nas dinâmicas institucionais.  

 

5.3.2 Mas afinal o que é a humanização? As diferentes maneiras de entender a 

humanização no ensino e nas práticas 

 

De maneira a conhecer como os alunos tinham se apropriado do conhecimento 

relacionado à humanização das práticas dos profissionais, seja no ensino ou nos serviços, 

destacamos alguns depoimentos que trazem uma aproximação do que entenderam sobre o 

conceito de humanização.  

Com relação às práticas, Vilas Bôas et al. (2017) descrevem que as práticas 

humanizadas não podem ser, ou aprendidas tecnicamente, mas construídas dentro de um 

contexto cultural e ético. Com relação ao ensino, os autores destacam que sendo o SUS 

enfatizado como o principal campo de aprendizado para as práticas dos estudantes de 

Medicina, as mudanças nas Diretrizes Curriculares Nacionais estimulam o compromisso das 

escolas em adaptar o aprendizado a um modelo de formação que possa garantir os direitos 

constitucionais, formando médicos capazes de articular as práticas com os ideais da Política 

Nacional de Humanização (PNH). 

E finalmente, com relação ao conceito de humanização, destacamos o que diz a 

Cartilha da PNH (2010, p. 01), que refere ser: 

[...] a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de 

saúde: usuários, trabalhadores e gestores. Os valores que norteiam essa política são a 

autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o 

estabelecimento de vínculos solidários, a construção de redes de cooperação e a 

participação coletiva no processo de gestão. 

Para os alunos, a humanização foi entendida de diferentes maneiras em diferentes 

situações. Uma primeira definição foi alcançada em resposta à pergunta da pesquisadora: o 

que vocês entendem por humanização? Tendo como resposta que a humanização se constitui 

em demandas. O diálogo abaixo exemplifica esta situação:  

Acho que é quando você extrapola um protocolo no sentido de reconhecer demandas 

daquele que você atende. (Aluno 5) 

O que seriam essas demandas? Me resume (pesquisadora). 

As necessidades pessoais de cada paciente. (Aluno 5) 
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E complementa outro aluno, explicando o que entende por demandas:  

Acho que é você saber que quem está ali sendo atendido é uma pessoa e que ela vai 

ter seus próprios... suas próprias vivências, histórias e entre outras coisas que fazem 

daquela pessoa única, você precisa ter uma relação com aquela pessoa, não só como 

paciente, mas com uma pessoa que precisa ser atendida da melhor forma possível. 

(Aluno 1). 

E outro aluno amplia este conceito ao colocar que:  

Será que mais alguém na casa dele é doente? O que mais será que ele tem e não me 

contou? É um atendimento mais integral, eu acredito que o atendimento humanizado 

seja olhar para o paciente como um humano, como o próprio nome já diz, e não 

como uma simples doença ou um simples paciente (aluno 5). 

Ao que outro aluno complementa trazendo uma experiência que foi abordada durante 

as aulas teóricas: 

Eu não me lembro em que situação a gente ouviu essa história, mas ele era um 

paciente que era um motorista de ônibus, era hipertenso e o médico passou um 

diurético para ele. Só que ele é motorista de ônibus, não tinha como ele de 30 em 30 

minutos ir no banheiro, sabe? Então, no caso, extrapolar um protocolo é justamente 

isso, perguntar: a sua profissão é qual? Há condições de você, se eu passar um 

diurético, você ir ao banheiro frequentemente? Aí ele vai te dizer se sim ou se não, 

se não aí você muda o seu planejamento, entendeu? Eu acho que é isso, é a 

adequação do seu planejamento... muda a situação conforme a demanda que você 

tem apresentada no consultório (aluno 3). 

Com relação ao que destacam os alunos, que relacionaram a demanda a um cuidado 

integral do indivíduo, Neves et al. (2016) afirmam que torna-se necessário que as 

organizações de ensino realizem uma reavaliação crítica dos currículos, buscando aliar a 

excelência técnica da prática profissional a valores como o cuidado integral ao doente por 

detrás da doença.  

Com a continuidade dos debates foi possível observar que os alunos entendiam que a 

humanização da assistência passava pela necessidade de se conhecer os recursos da 

comunidade de maneira a realizar um cuidado que venha atender às necessidades e ou às 

“demandas” dos “pacientes”. Nesse caso a humanização foi entendida como acesso à 

informação. 

Os depoimentos dos alunos exemplificam essa situação: 

Hoje, a gente atendeu uma paciente que toma conta da mãe dela que é cadeirante, e 

que o fisioterapeuta não ia na casa dela, realmente falaram que não é um programa 

do SUS o fisioterapeuta ir até à casa do paciente. E ela falou que ela queria uma 

indicação e eu lembrei, tipo, na hora, da Associação de Reabilitação Fluminense 

(AFR), eu falei assim, acho que é muito importante para o agente de saúde ter esses 

recursos, conhecer o que a sociedade pode oferecer. Então acho que assim, isso é 

uma coisa da humanização, que é você atender um paciente com deficiência e falar: 

não, eu sei o que fazer para te ajudar, fora do que é o básico e eu aprendi com TCS 

(aluno 7) . 
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Destaco a necessidade dos profissionais conhecerem a realidade de seus pacientes, 

para poder estabelecer os limites necessários para se desenvolver o cuidado. Como destacado 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais (2014, p. 09), na Seção I, artigo 5°, parágrafo II: 

[...] integralidade e humanização do cuidado por meio de prática médica contínua e 

integrada com as demais ações e instâncias de saúde, de modo a construir projetos 

terapêuticos compartilhados, estimulando o autocuidado e a autonomia das pessoas, 

famílias, grupos e comunidades e reconhecendo os usuários como protagonistas 

ativos de sua própria saúde. 

Santos Júnior et al. (2019, p._74) defendem ainda a oportunidade de estudantes, 

preceptores e professores terem experiências em cenários reais dando condições aos futuros 

profissionais de compreender as dificuldades e possibilidades da gestão, da equipe de saúde e 

da população, aumentando a chance de atuar de maneira efetiva na resolução dos desafios que 

serão enfrentados no seu exercício profissional. 

Outro aspecto muito debatido foi o fato de os alunos começarem a relacionar a 

humanização com cuidados para grupos especiais, trazendo o entendimento de práticas 

humanizadas relacionadas a uma desfuncionalidade. Vejamos abaixo o diálogo entre a 

pesquisadora e os alunos para esclarecer esta situação que pode trazer um entendimento 

distorcido sobre o conceito de humanização:  

Gente, eu estou vendo vocês falarem em humanização, falarem só em grupos 

especiais? Humanização é só para grupos especiais, é só para populações 

específicas? Para quem a gente está falando de humanização, LGBT, imigrante, 

pessoas com HIV. Mas é só para grupos especiais? (pesquisadora). 

E o aluno explica:  

É porque, por exemplo, no TCS a gente lida muito com esse tipo de população, que 

é população vulnerável, deficientes, que seriam grupos, como você falou, 

negligenciados pela saúde. E eu acho que esse é o objetivo do TCS, pelo menos, o 

1a e 1b, é trazer mais essa realidade para a gente, para talvez se adequar mais. Agora 

não, não acho que humanização seja só nesse quesito, acho que tem que se para 

qualquer paciente, independente de qualquer coisa (aluno 3). 

Que eu acho, para a gente entrar em contato desde o início com a população 

negligenciada é porque essas populações apresentam demandas mais implícitas, do 

que as populações não negligenciadas, pelo menos eu acredito nisso. Por isso que eu 

acho que a gente é treinado com as populações negligenciadas, mas com certeza, não 

só para elas, o exemplo do motorista de ônibus, não necessariamente ele era 

pertencente a uma população (aluno 6). 

Esses posicionamentos dos alunos possibilitaram que reconhecessem a humanização 

como parte do cuidado para todos os indivíduos, e reavaliassem suas posturas, a partir da 

análise de suas implicações pessoais, profissionais e ideológicas, definidas por Fortuna et al. 

(2016, p._02) como “a relação dos indivíduos com a instituição e mesmo que não queiram esta 
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implicação e queiram se posicionar a certa distância da instituição, ele é tomado por ela, está 

imerso nela”. 

A análise das implicações, segundo Lourau (2004), surgiu com os institucionalistas, ao 

negarem a neutralidade científica nas suas intervenções, uma vez que entendiam que todo 

pesquisador está envolvido emocionalmente e profissionalmente com seu objeto de estudo. 

Barbier (1985) define ainda que o conceito de implicação envolve a história familiar, as 

relações de produção, o projeto sócio-político e toda atividade de conhecimento do 

pesquisador em um determinado contexto.  

Estamos o tempo todo implicados com as instituições que nos formam e nos 

atravessam, com as escolhas afetivas, ideológicas e profissionais, com relação a nossa prática 

de pesquisa, as intervenções que nos propomos a fazer, com o nosso campo teórico-

metodológico e com a nossa sociedade. 

A humanização foi também percebida pelos alunos como atitudes. O diálogo abaixo 

revela este entendimento, após serem provocados por uma pergunta da pesquisadora 

desencadeando os debates. 

Então, para vocês humanização é algo que se aprende para aplicar no outro? 

(pesquisadora). 

Eu tinha falado, para mim, a boa vontade de você querer ajudar querer alguém da 

melhor da forma, acho que isso vem de cada um. E as matérias de humanização 

servem para te dar ferramentas para fazer isso, mas a vontade eu acho que é de cada 

um...  eu quero ajudar a pessoa... eu acho que isso vem do ser humano que é cada 

um, mas a matéria de humanização te dá a ferramenta para fazer isso (aluno 3). 

[...] eu estou fazendo um curso técnico que falou sobre humanização. É diferente 

você ter que chegar em um lugar e ter que estudar o que é humanização, não é? Isso 

é uma coisa que poderia vir com a gente, lá de trás ... Tem que pensar no indivíduo 

como um todo, pensar na casa, pensar nele emocionalmente... as matérias de 

humanização servem para isso (aluno 3). 

Já outros alunos trazem a visão de que a humanização vai se transformando no 

decorrer do curso. Relatam que no início, os alunos têm um ideal de ajudar o próximo, mas 

que com o decorrer dos anos começam a ter uma visão mais mercantilista do cuidado. Os 

depoimentos abaixo revelam estas situações: 

Quanto mais clínico o curso vira, primeiro a competividade aumenta muito e isso 

afeta muito na humanidade, a percepção do médico e o paciente, é muito 

prejudicado. Até pela informação, assim, acho que quando um médico não vê o 

outro como profissional e parceiro, você prende mais informação que prejudica o 

paciente (aluno 3). 

E exemplificam trazendo uma pesquisa que foi apresentada em um dos seminários: 

Ah, acho que tinha um negócio... as respostas iam mudando conforme os anos iam 

passando. No primeiro ano, o que te motivou a entrar, era ajudar o próximo, era 
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sempre isso. Quando estava perto do final, era prosperidade financeira, uma coisa 

assim (aluno 3). 

Lembro disto. Foi uma pesquisa feita com os alunos da faculdade e era feito todo 

ano com o mesmo grupo de alunos. Mostrava primeiro que as mulheres tinham uma 

tendência a perder menos a humanidade, então, assim, caía ao longo da faculdade, 

mas caía menos, a dos homens caía mais e que em todas as faculdades, em que foi 

aplicada essa pesquisa, é sempre assim, no início, o aluno estava muito esperançoso, 

muito querendo ajudar todo mundo, humanização e, no final, ele estava tipo assim, 

Medicina, dinheiro e trabalhar (aluno 2). 

Forattini e Lucena (2015, p. 33) trazem essa questão da mercantilização de práticas 

pouco humanizadas, quando descrevem que: 

[...] os parâmetros que a sociedade capitalista estabeleceu para os formadores de 

ciências e educadores são os mesmos para os processos produtivos, ou seja, metas 

quantitativas, produtivismo atrelado à ascensão na carreira, avaliação de resultados 

como método de reconhecimento e remuneração além de estrutura precária e 

massificada de políticas e práticas de ensino. 

Ainda sobre as dificuldades enfrentadas, Silva et al. (2017, p. 343) relatam: 

[...] no Brasil, os médicos são ajuizados pela especialidade que escolhem, segmento 

populacional que atendem, rendimento financeiro que obtêm de seu trabalho. Esses 

valores ainda estão presentes na escola médica e determinam a escolha da 

especialidade, que é influenciada por esses valores e pelas ofertas de mercado de 

trabalho médico, que determinam condições e carga de trabalho, salário, 

reconhecimento e valorização social. 

E os debates sobre a humanização na formação são finalizados a partir de um 

questionamento da pesquisadora, que novamente traz as transformações que ocorreram 

durante o processo de intervenção, conforme pode ser observado no depoimento abaixo: 

E assim, com tudo isso o que vocês estudaram, que vocês viram de humanização, 

quando vocês vêm pro campo, quando vocês vêm para a nossa unidade, para atenção 

básica, que vocês até podem encontrar essas pessoas negligenciadas que vocês 

enxergaram, o deficiente, o imigrante, o trans, mas que vocês digam que vocês 

peguem as pessoas do dia a dia, dona Maria, seu João, vocês acham que tudo isso o 

que vocês aprenderam gera algum impacto quando vocês vão encontrar com esses 

pacientes, quando vocês conversam, quando vocês se aproximam, fazem uma visita 

domiciliar, como é que é isso para vocês? Vocês lembram do que vocês aprenderam, 

desses conceitos? (pesquisadora). 

E obtém como respostas: 

...apesar de todas críticas que todo mundo fez às matérias de humanização, que 

foram demais e não sei o que, que eu concordo, mas assim, apesar disso, elas nos 

prepararam para muitas vivências que a gente está tendo aqui. Assim quando chega 

o paciente, eu tenho a preocupação, pelo menos eu, de pensar em um atendimento 

humanizado para ele que eu acredito que seja um atendimento completo, eu tenho 

que pensar de onde ele vem, com o que ele veio, o que que ele pode evoluir dali a 

partir das condições de vida dele, das condições dele ter acesso ao tratamento ou de 

não. Então assim, o ensino humanizado teórico nos preparou para estar na prática 

pensando mais no paciente, entendeu? O que que fez ele ter essa doença? Se ele for 

tratado, será que ele vai ter de novo? (aluno 6). 
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Retomando a questão dos pacientes especiais....o TCS por exemplo que abordou o 

paciente com_Aids, existe essa coisa que eu não sei e que eu preciso saber, e eu por 

opção própria vou pesquisar, e, quando eu atender um paciente eu falo: não, agora 

eu preciso parar, pesquisar além do que eu já sei, eu posso oferecer para ele. Então, 

acho... o conceito, as coisas básicas que a gente aprende, se a gente quiser e estiver 

aberto a aprender de verdade, a gente aplica nos outros espaços de atendimento 

(Aluno 2). 

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Medicina reorientam as 

mudanças na educação médica, voltadas para práticas humanizadas, críticas, reflexivas e 

integradas ao SUS, investindo em currículos que fortaleçam as dimensões culturais, estéticas, 

sociais e históricas. Elas recomendam que para a adoção desse modelo de formação médica, o 

mais adequado seria desenvolver momentos de inserção do aluno na realidade social da 

maioria da população brasileira, onde por meio de observações, diálogos e reflexões, possam 

adquirir valores e conhecimentos técnicos que contribuam para uma formação mais 

humanizada. 

É possível destacar desse subeixo, um conceito bastante utilizado na Análise 

Institucional, que é o conceito de demandas. Lourau (1993) afirma que ao iniciarmos o 

processo de intervenção, começam a ser evidenciados muitas questões que antes não haviam 

sido pensadas, revelando as diferentes demandas. E podemos dizer que foi o que ocorreu em 

relação aos alunos ao começarem a pensar na humanização do cuidado durante o processo de 

formação.  

Essas reflexões trouxeram à tona muitas contradições sobre como percebiam a 

distribuição das disciplinas na grade curricular; a maneira como a humanização era trabalhada 

na teoria e prática; as diferentes condutas dos docentes, seja no trato com os alunos ou com os 

pacientes, trazendo para os debates suas demandas de ensino e saúde. Lourau (1993, p. 13) 

conclui que “existe uma grande diversidade e muitas contradições entre todas as demandas 

possíveis da população envolvida”. 

Podemos constatar que as demandas para a instituição educação médica com relação à 

humanização no processo de formação foram verbalizadas como necessidades sentidas pelos 

pacientes e percebidas pelos médicos;  como mais acesso a informações de maneira a poder 

ampliar as possibilidade de ajudar o paciente; como atitudes que devem fazer parte de 

conhecimentos teóricos e práticos; como transformação, entendendo que as pessoas vão se 

modificando ao longo da formação e que condutas humanizadas podem ser adquiridas e ou 

esquecidas no processo de formação e como práticas menos mercantilizadas, e mais voltadas 

ao entendimento de um ser humano em sua integralidade independente de sua condição sócio-

econômica. 
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5.4 Analisador: o ensino da humanização na graduação de Medicina - humanizar o 

processo de ensino do médico que se quer humanizado  

 

O analisador, termo definido por Guatarri, é descrito como: 

[...] aquele ou aquilo que provoca análise, quebra, separação, explicitação dos 

elementos de dada realidade institucional. Esse conceito é inseparável do conceito 

de transversalidade, porque é numa situação de questionamento das hierarquias e 

especialismos que o analisador surge como uma ferramenta analítica que deslocaliza 

ou despessoaliza a intervenção. 

O termo analisador, identificado nas falas dos sujeitos nas intervenções da Análise 

Institucional, é apontado como uma potência de mudança, na dinâmica institucional. Ele 

evidencia incômodos e provoca várias possibilidades de discutir, identificar, intervir e 

transformar. 

Nogueira e Bonilha (2013, p. 127) descrevem que o currículo assume diferentes 

significados e pode ser definido como todas as atividades realizadas e experiências vividas 

pelos alunos com orientação da escola, considerando os objetivos estabelecidos. Diante disso 

e do que está proposto pelo currículo da UFF, os alunos que participaram da referida pesquisa 

foram apresentados a um campo vasto e rico de práticas onde puderam ressignificar seus 

aprendizados. 

As mudanças curriculares recomendadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso Médico, publicadas em 2001 e 2014, romperam barreiras e transformaram a concepção 

de formação do perfil dos estudantes de Medicina, numa forma mais humanista, crítica-

reflexiva e integrada ao SUS, com a inserção dos alunos no início da graduação na rede de 

Atenção Básica.  

Segundo Vilas Bôas et al. (2017, p. 173), a prática humanizada envolve 

conhecimentos interdisciplinares, vontade política, olhares e leituras críticas e conscientes, 

com a finalidade de se produzir saúde num contexto coletivo. 

Em diversos momentos do estudo percebemos as contradições entre o que está 

proposto pelo currículo da UFF e o que entendem os alunos de graduação participantes desta 

pesquisa, em relação à humanização. 

A humanização foi definida por Baraúma (2005) como: 

[...] um processo de construção gradual, realizada através do compartilhamento de 

conhecimentos e de sentimentos […]. Nesse contexto, humanizar é ter uma pré-

disposição para contribuir (o sentimento e o conhecimento) com o outro de forma 

ética, individualmente e independente, reconhecendo os limites, seus e o dele, 
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compondo uma empatia entre indivíduos, possibilitando troca de informações 

(BARAÚMA, 2005, p. 1).  

O currículo da UFF, com as suas mudanças, se propõe a repensar esta formação e 

transformar esse processo de cuidado para uma prática mais integral e articulada com outros 

profissionais da equipe de saúde. Entretanto, foram identificadas algumas dimensões a serem 

melhor compreendidas pelos sujeitos que produzem esse processo de ensino, tais como o tipo 

de profissional que queriam formar, a realidade a ser enfrentada e como este ensino estava 

acontecendo. Koifman (2001, p.53) descreve que: 

[...] a formação médica – que torna o profissional cada vez mais distante do respeito 

ao desejo do paciente, “o dono do corpo que está sendo tratado” – muitas vezes o 

leva a cometer erros por se considerar “donos do saber” e não escutar a opinião do 

“dono do corpo”.  

Por outro lado, nessas discussões, também foram identificadas deficiências na 

preparação dos professores de graduação de Medicina e os métodos de ensino usados, 

voltados prioritariamente para a doença. Exemplificando tal fato trazemos a fala do aluno 

abaixo: 

Assim, se for ver a opinião lá da turma é muito variada, tem gente que ama, tem 

gente que não gosta, isso vai muito das experiências. Quem teve muito campo ou um 

professor que trazia muita coisa legal nos primeiros TCSs, adora, quem tinha 

professor que ficava em sala, lendo artigo, não fazia campo nunca, era sempre o 

mesmo assunto, não gostava, porque era maçante, era repetitivo (aluno 09). 

Alves et al (2009, p. 558) descrevem as dificuldades encontradas no processo de 

ensino-aprendizagem em relação ao corpo docente, que historicamente, na maioria das escolas 

médicas, é constituído de médicos especialistas com formação direcionada à prática clínica e 

pouco qualificado nas práticas pedagógicas. Assinalam ainda que o processo de ensinar 

define-se pelo potencial de aprendizagem do aluno e não pela intenção de ensinar do 

professor. 

Em muitos momentos, os alunos se mostraram fragilizados e alguns chegaram a 

verbalizar que gostariam de ser tratados com a mesma humanização que estão aprendendo. 

A gente chegou a comentar muitas vezes que assim, o ensino é humanizado, mas a 

gente... eles não... assim, eles ensinam a gente a humanizar, mas não humanizam... 

eu não sei explicar, o ensino não é humanizado, entendeu? A gente estuda que nem 

louco, acorda cedo, dorme tarde, a gente fica cansado, tem uma hora que a gente não 

aguenta mais no final do semestre, entendeu? (aluno 11). 

Esse outro aluno ainda tenta repensar outros aspectos e mostra as fragilidades e outras 

contradições da formação que recebe: 

Eu acho que mais do que mudar a carga horária, eles podiam ensinar os alunos a 

como lidar com ela, porque assim, o curso de Medicina tem muita coisa a ser 
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aprendida e são seis anos, já é tempo suficiente assim. Vai implantar carga horária, 

você vai aumentar o tempo de curso ou vai ter que tirar matéria. Então, acho que 

nenhuma das duas coisas seja muito válida, acho que o que precisa ser ensinado para 

a gente, é como lidar com tudo isso. E às vezes assim, a gente até aprende que tem 

que fazer exercício físico, que tem que tirar horas para descansar, mas como a gente 

faz na prática? Então, eu acho que talvez, se a faculdade, se o curso se empenhasse 

um pouco mais não só em mostrar, mas ajudar a gente a fazer isso... Tem uma 

professora, que faz parte de um grupo de psicologia para alunos da UFF, é uma 

outra saída que eu acho interessante para humanizar o estudante de Medicina 

também (aluno 09). 

Observa-se que a condução da prática docente oscila entre momentos de valorização 

dos princípios da humanização do cuidado, nos primórdios do curso e vai se esmaecendo do 

meio para o final. A escolha de uma prática médica humanizada ou não fica dependente da 

identificação do estudante com esta ou aquela ideia de médico que mais o agrada. 

Acho que o que a gente traz, assim, e que é importante na faculdade, é a vontade de 

manter, sabe, manter essa humanização, no meu caso, a minha força de vontade de 

querer continuar guiado para um caminho mais humanizado do que um caminho 

mais só de ver a pessoa, a nível biológico, e tal. Porque as disciplinas, como eles 

falaram, frisa muito isso, atendimento humanizado, (...), o clínico e depois do 

internato, falam que isso vai se perdendo, e aí o negócio é a sentinela, você ficar 

sempre se perguntando se você quer perder isso, se você quer manter isso. Então, eu 

acho que aí vai de cada pessoa, ela manter isso ou não. E aí vai da força que ela tem 

para manter isso durante esses outros quatro anos que tem pela frente, (...) porque a 

gente só teve dois. Dois anos até agora (...) e daqui para frente eu acho que é mais 

individual essa coisa de querer continuar sendo empático e reconhecer a pessoa 

como um ser humano, conhecer a individualidade dela, e tal. Por exemplo, elas 

dizem do médico... e muitas vezes ele não se importa muito com a pessoa 

necessariamente. Então, na minha visão, eu acho que algum tipo de termo, algum 

conhecimento, em relação a prática médica, tem que saber ao menos conversar com 

a pessoa, saber o que que ela realmente necessita, porque muitas vezes ela não vem 

querendo exatamente a cura da doença, ela vem por algum problema que ela está 

tendo lá na vida dela. Então eu acho que varia muito de acordo com o que a pessoa 

vai querer que o médico faça ( aluno 12). 

Vilas Bôas et al. (2017, p. 176) destacam que: 

a inexistência de um espaço para a reflexão crítica sobre o fazer pedagógico impede 

que o docente construa uma práxis que lhe possibilite enxergar a importância que 

tem sua ação pedagógica na formação de novos médicos, para atuar dentro dos 

princípios da política de humanização. 

Podemos identificar um grande desafio a ser enfrentado por todos na prática do ensino 

médico. Algumas iniciativas vêm sendo desenvolvidas e encorajadas, como a descrita nesta 

dissertação. Entretanto esse é um campo de disputas que extrapola as discussões internas, ao 

campo do ensino médico.  

O projeto de sociedade que cada indivíduo defende, se mais próximo dos princípios da 

solidariedade, da equidade e da participação social ou se mais mercadológico, estão cada vez 

mais em disputa, na atualidade.  
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As políticas governamentais atuais, que desqualificam os princípios que regem o SUS, 

influenciam diretamente no processo de mudança do perfil do profissional de saúde que 

vislumbrava-se construir com competências e habilidades para considerar os determinantes 

socioeconômico e culturais no cuidado integral em saúde. 

Esse analisador impõe-se e mostra claramente os não ditos que a instituição formação 

médica precisa enfrentar na sua institucionalização permanente. 
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6 O PRODUTO DO ESTUDO: METODOLOGIA INOVADORA NO ENSINO DE 

PRÁTICAS HUMANIZADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

6.1 Contextualização: 

 

A institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), decorrente da garantia 

constitucional do direito à saúde, conquistado pelos setores progressistas da população 

brasileira, ofereceu a oportunidade da mudança dos cenários de aprendizagem dos 

profissionais de saúde, redirecionando a formação médica tradicional, centrada na prática 

hospitalar da cura de doenças para uma prática orientada para uma clínica ampliada, onde se 

valoriza a formação generalista, humanista e crítico-reflexiva, na rede de assistência à saúde. 

A efetivação da universalidade, da integralidade e da equidade do cuidado em saúde, requer 

dos seus profissionais, entre outros atributos, a valorização dos diferentes saberes e a 

capacidade de se trabalhar em equipe. 

Entre os desafios enfrentados no ensino da graduação em Medicina, é possível 

destacar a necessidade de reformular as práticas pedagógicas para se promover a formação de 

um profissional apto a exercer suas funções levando em conta o ponto de vista ético, humano 

e social no cuidado em saúde. 

É significativo observar, ao longo dos anos, o compromisso das escolas médicas em 

adaptar o processo de aprendizagem a um modelo de formação, que considera os direitos 

constitucionais à saúde, formando médicos capazes de articular as práticas com os ideais da 

Política Nacional de Humanização (PNH), conforme recomendam as referidas Diretrizes. 

(RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, de 20 de junho de 2014). 

Com a estruturação da rede de serviços do SUS, por meio do, inicialmente 

denominado, Programa Saúde da Família (PSF) e atualmente denominada, Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), os médicos foram apresentados a uma lógica de cuidado e uma 

organização do processo de trabalho diferente das quais estavam acostumados. A 

responsabilidade do médico com a formação dos futuros profissionais e com a sua educação 

permanente foi incorporada nas suas competências e para tanto algumas habilidades 

necessitam ser mais desenvolvidas (Brasil, 1990; Lei 8080/90). 

No cotidiano dos serviços de saúde orientados pelos princípios da Política Nacional de 

Humanização os futuros profissionais de saúde devem ser capazes de interagir com as 

pessoas, reconhecer suas problemáticas e desenvolver em conjunto suas habilidades sociais 

para transformação da realidade. 
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A Politica Nacional de Humanização, segundo descrevem Menezes et al. (2017, p. 

787), desenvolve um “papel modelador do arcabouço ideológico, teórico e operacional nas 

organizações do serviço de saúde”, estimulando a reformulação das práticas, com prioridade 

no desenvolvimento da autonomia de seus participantes e a troca de saberes, para a construção 

do cuidado, de maneira multidisciplinar e intersetorial. 

O curso de Medicina da Universidade Federal Fluminense oferece uma disciplina 

teórico-prática desenvolvida no módulo da ESF, a partir de uma diretriz de diversificação de 

cenários de aprendizagem, em convênio com a Secretaria Municipal de Saúde. Ela propõe a 

inserção dos alunos na Atenção Primária à Saúde (APS) desde os períodos iniciais do curso 

com o principal objetivo de promover o contato, a vivência e a reflexão sobre as práticas e 

ações de saúde em suas dimensões políticas, econômicas, éticas, sociais, culturais, 

epidemiológicas e de gestão. A sua referência é a dinâmica do trabalho em equipe 

multiprofissional nos espaços institucionais de produção da saúde, em nível municipal, 

considerando sua hierarquização nos diversos níveis de assistência e densidades tecnológicas. 

Analisamos a implementação de um novo dispositivo pedagógico construído para o 

ensino na atenção básica, durante a atividade de preceptoria da mestranda/pesquisadora com 

alunos de Medicina do segundo ano, que são supervisionados pela professora/orientadora, 

docente da Universidade, visando organizar e aprimorar o processo de aprendizagem com a 

participação dos sujeitos selecionados.  

Essa estratégia foi embasada nas práticas de intervenção da Análise Institucional, 

especialmente nas da Socioclínica Institucional, conforme nos apresenta Monceau, 2013. Este 

referencial teórico-metodológico da Análise Institucional possibilita a leitura singular e 

inédita de uma situação problema, abordada por um determinado grupo, em um determinado 

momento, através da análise das implicações dos seus participantes. Nesta proposta de 

dispositivo de ensino para aprendizagem em Medicina é importante, que por meio dos 

momentos do processo de ensinar e cuidar sejam evidenciadas as instituições que atravessam 

a prática de ensino e de saúde.  

Esse dispositivo se justifica como contribuição para intervenções no ensino médico, 

visando ultrapassar as dificuldades encontradas com a aprendizagem em serviços, que 

desafiam os seus educadores. Consideramos aqui a importância de implementar dispositivos 

pedagógicos que incorporem as premissas de uma prática dinâmica, dialógica, que 

responsabilize os sujeitos com a construção do conhecimento, revelando os não-ditos e as 

contradições intrínsecas que influenciam na formação e no cuidado em saúde. 
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O referencial teórico metodológico da Análise Institucional (AI), em sua abordagem 

Socioclínica Institucional (SI), selecionado para esse estudo, tem por objetivo compreender 

uma determinada realidade social e organizacional, a partir dos discursos e práticas dos 

sujeitos. Trabalha com os conceitos de instituição, instituído, instituinte, implicação, 

analisador, dentre outros (L’Abbate, 2013). A Análise Institucional pode ser desenvolvida em 

pesquisas em diferentes modalidades sendo uma delas a Socioclínica Institucional, proposta 

por Gilles Monceau (2003) e envolve atividades de grupo, em intervenções que consistem em 

analisar coletivamente uma situação coletiva, utilizando diferentes técnicas de pesquisa.  

Opera por meio de oito características que não são tomadas como regras pré-definidas, 

mas buscam favorecer a compreensão dos fenômenos que surgem durante o processo de 

intervenção, a saber: análise da encomenda e das demandas; participação dos sujeitos no 

dispositivo; trabalho dos analisadores; análise das transformações que ocorrem à medida que 

o trabalho avança; aplicação de modalidades de restituição; trabalho das implicações 

primárias e secundárias; intenção da produção de conhecimento; e atenção aos contextos e às 

interferências institucionais (MONCEAU, 2013, p. 93). 

Com relação aos dispositivos de pesquisa selecionados para as intervenções, devem 

ser orientados por princípios que não permitam ao pesquisador induzir respostas, mas, 

sobretudo, produzir um processo de autoanálise entre todos os participantes, podendo 

constituir-se em questionamentos, dramatização, elaboração de diários individuais e ou 

coletivos, a escrita dentre outros que possibilitem que as instituições ali presentes possam se 

manifestar nas falas dos participantes (MONCEAU, 2015).  

Nesse produto destacamos a análise das implicações do pesquisador e dos 

participantes, com a intenção de evidenciar as instituições que atravessam a prática de ensino 

e de cuidado relacionadas à humanização, bem como identificar as contradições e não-ditos 

que interferem na autonomia dos sujeitos, no exercício do direito à saúde. Destaca-se que a 

autora atua como médica da unidade e preceptora dos alunos da Universidade e, por essa 

razão, busca aprimorar propostas que venham favorecer sua prática de formadora. 

 

6.2 Relato do produto: 

 

A proposta do mestrado profissional, como modalidade de Pós-Graduação, qualifica 

os profissionais a desenvolverem produtos voltados às suas práticas diárias, favorecendo o 

aprendizado dos graduandos, com tecnologias inovadoras.  
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Segundo Santos Júnior et al. (2019), há uma necessidade de mudanças nas estratégias 

pedagógicas, para que se possa aumentar a proximidade entre os conteúdos teóricos ensinados 

na graduação de Medicina e o que de fato faz parte da realidade do dia a dia dos profissionais 

de saúde em seu campo de trabalho. Esses mesmos autores defendem ainda a oportunidade 

dos estudantes de graduação, preceptores e professores terem experiências em cenários reais 

dando condições aos futuros profissionais de compreender as dificuldades e possibilidades da 

gestão, da equipe de saúde e da população, aumentando a chance de atuar de maneira efetiva 

na resolução dos desafios que serão enfrentados no seu exercício profissional.  

Com a experiência adquirida ao longo de 16 anos de formada em Medicina, recebendo 

alunos de forma aleatória, me interessei em produzir uma proposta pedagógica inovadora e 

facilitadora para aproximar a teoria à prática, de forma prazerosa e interativa, de maneira a 

que deixem lembranças positivas nas condutas dos futuros profissionais.  

Este agir foi apoiado no que referem Couto et al. (2018, p. 07) ao enfatizar que 

algumas disciplinas do curso de graduação em Medicina se propõem a oferecer ao aluno, a 

oportunidade de construção de conhecimentos por experiências vividas, através das 

discussões de casos, da triangulação de conteúdos teóricos, além de despertar para o 

engajamento político na transformação dos indicadores da saúde no Brasil. 

O produto trata de uma metodologia inovadora de aprendizagem, proposta e 

desenvolvida pela autora, denominada “proposta pedagógica de ensino médico na atenção 

básica” que foi desenvolvida juntamente com alunos de Medicina em atividades junto a 

gestantes e que vai ser descrito a seguir. 

 

6.3 Objetivos do Produto: 

 

Os objetivos do produto estão relacionados a cada momento de vivência oferecido aos 

alunos como descrito abaixo: 

• Momento Consulta Médica: esse momento seguiu as proposições do Conselho 

Federal de Medicina, que definem a consulta médica como um procedimento que 

compreende a anamnese, o exame físico e a elaboração de hipóteses ou conclusões 

do diagnóstico do paciente, podendo haver a necessidade de solicitar exames 

complementares ou não. (BRASIL CFM, 2011).  Foi enfatizado aos alunos a 

importância de saber ouvir, respeitar os limites dos saberes e estimular a 

corresponsabilização no projeto terapêutico construído. O objetivo dessa atividade 

foi ampliar as habilidades e competências de comunicação necessária para que se 



93 
 

estabeleça uma relação de confiança entre o futuro profissional e a pessoa que está 

sendo cuidada.  

• Momento Visita Domiciliar: no Brasil, a visita domiciliar aparece com destaque 

nas atividades da ESF, permitindo que o atendimento e acompanhamento da 

população adscrita seja realizado em seu local de residência. Conhecer a realidade é 

importante para um cuidado humanizado, pois as gestantes podem omitir fatos 

levando o médico a elaborar um plano de cuidado que se distancia da sua realidade. 

O objetivo dessa atividade foi de aproximar o aluno da realidade vivenciada pela 

população.  

• Momento Atividade de grupo: o espaço do grupo pode se tornar um local em que 

é possível serem reveladas as limitações, dificuldades e temores de cada um, e do 

grupo como um todo, podendo ser trabalhadas e superadas. O objetivo dessa 

atividade é apresentar aos alunos as inúmeras potencialidades dessa dinâmica, tais 

como a possibilidade de socializar dúvidas, aumentar o vínculo das gestantes com 

os profissionais;  discutir temas de interesse propostos pelas gestantes, além de 

possibilitar  a construção de estratégias de cuidado coletivamente.  

• Momento Visita de reconhecimento da Rede de Atenção à Saúde: segundo a 

portaria que estabelece a PNAB (2012), em seu artigo 10º, item III, cabe a 

Secretaria Municipal de Saúde:  

[...] organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e 

garantindo os fluxos definidos na Rede de Atenção à Saúde entre os diversos pontos 

de atenção, de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de 

apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado.  

Sendo o objetivo dessa atividade proporcionar aos alunos a oportunidade de refletir 

sobre a importância da integralidade nos serviços oferecidos pelo SUS e sua relevância para 

um cuidado humanizado, segundo as recomendações da política municipal de saúde. 

 

6.4 Metodologia para a elaboração do produto 

 

A metodologia para a elaboração do produto será apresentada passo a passo para 

melhor entendimento do leitor quanto a sua operacionalização. 

O primeiro passo na elaboração do produto foi a escolha do cenário, sendo escolhida 

uma unidade de saúde situada no bairro de Jurujuba, na cidade de Niterói, no estado do Rio de 

Janeiro. Esse bairro foi fundado por antigos moradores de uma vila de pescadores e por 
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trabalhadores e suas famílias que vieram ao local para a construção das fortificações de 

proteção a Bahia de Guanabara por ocasião da colonização do Brasil pelos portugueses.  

 A Unidade Médico de Família de Jurujuba é constituída de três equipes, formada por 

três médicos generalistas, dois enfermeiros, três técnicas de enfermagem, cinco agentes 

comunitários de saúde, um dentista e uma agente saúde bucal. A carga horária semanal é de 

40 horas, divididas em turnos com consultas agendadas previamente e encaixes de livre 

demanda, além de turnos de atividades de campo como as visitas domiciliares planejadas ou 

não, atividades de educação em saúde em grupos prioritários, atividades administrativas, 

visitas hospitalares, visitas interdisciplinares (creches, escolas, igrejas...). Oferece também 

serviços de vacinação, curativos e aplicação de medicações. 

O segundo passo foi a escolha dos participantes. Essa experiência foi desenvolvida 

com alunos do segundo ano de Medicina, cursando a disciplina de Trabalho de Campo 

Supervisionado II, da Universidade Federal em uma Unidade de Atenção Básica da região 

metropolitana II, do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2018, após aprovação do Comitê de 

Ética CAAE: 87448618.0.0000.5243, com o objetivo de apresentar diversos cenários de 

ensino-aprendizagem, em articulação com disciplinas dos dois primeiros anos do curso de 

Medicina (MOURÃO; LUZIO, 2013 p._365). Como público alvo para receber as atividades 

foram escolhidas gestantes por ser o grupo populacional que tem o processo de 

acompanhamento mais organizado em todos os níveis de complexidade da rede municipal de 

saúde e coincidir o dia do seu acolhimento no módulo com o dia de prática realizado pela 

disciplina TCS II. 

O terceiro passo constitui-se no convite aos alunos para participarem desta 

metodologia inovadora de ensino aprendizagem, denominada “Proposta Pedagógica de 

Ensino Médico na Atenção Primária”. Após os alunos assinarem o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE), foi organizada uma programação específica de formação em 

serviço junto à população adscrita, com a participação ativa dos alunos, incluindo atividades 

de reflexão da prática, a partir de vivências em quatro momentos de atividades no campo, a 

saber: Consulta Médica, Visita Domiciliar, Atividade de Grupo e Visita de reconhecimento da 

Rede de Atenção à Saúde. Ao final de cada etapa foi reservado um momento para reflexão 

coletiva dos aspectos observados na ação e para considerações sobre o desenvolvimento da 

etapa seguinte. 

O Quarto passo foi dedicado à preparação dos alunos para a consulta médica, por 

considerá-la a atividade mais comumente praticada e realizada no dia a dia das Unidades. 

Após a realização das atividades os alunos puderam realizar debates sobre como foi a 
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experiência vivenciada por eles, com destaque para situações que eles perceberam como 

humanização do cuidado.  Importante destacar que durante a consulta médica foi possível 

enfatizar a valorização da relação médico-paciente na produção do cuidado, no acolhimento, 

na criação de vínculo, na busca de autonomia do cuidado, no incentivo a capacidade de 

decidir e de fazer escolhas com responsabilidade. Pudemos constatar nesta atividade que 

construir saberes durante as consultas só é possível quando um processo de comunicação é 

estabelecido considerando os aspectos do respeito, da empatia, sem preconceitos e 

julgamentos do outro (PNH, 2004). 

No desenvolvimento dessa etapa foi constatado que o atendimento humanizado 

favoreceu o reconhecimento do outro como um cidadão único no exercício de todos os seus 

direitos. A participação efetiva no cuidado à sua saúde promove a autonomia do sujeito para 

decidir e planejar o que seria melhor para cada situação problemática que enfrenta (Santos et 

al., 2019). 

O quinto passo foi preparar o cenário para a realização da visita domiciliar à gestante, 

entendendo que as visitas domiciliares mesmo planejadas pela equipe podem sofrer 

interferências externas, seja por condições da própria família ou mesmo por situações 

inesperadas que acontecem no território. Os alunos, antes da visita receberam, orientações 

como: a importância de se pedir a permissão da gestante para entrar na residência e também o 

cuidado que deveriam ter se quisessem sugerir alguma mudança de hábitos e comportamentos 

nocivos à saúde; ter uma postura atenciosa e de respeito a paciente; a observar todo o contexto 

onde vive a gestante com especial atenção as necessidades e vulnerabilidades que poderia 

estar exposta a gestante e sua família dentre outros. Nos debates, após a visita domiciliar, os 

alunos relataram como a mesma reforça a construção do vínculo e o entendimento da 

dinâmica familiar, favorecendo profissionais e gestantes, a buscarem juntos, novos atores ou 

mesmo instituições (igreja, creche) parceiras para ajudar a criar uma rede de apoio e cuidado, 

para que essa mãe possa manter o seu trabalho e o cuidado dos seus filhos. 

Coerente com a literatura, podemos afirmar, que a criação do vínculo permitiu que a 

paciente abrisse as portas de sua residência e recebesse os alunos, constituindo-se em mais um 

dos princípios da humanização do cuidado (PNH, 2004). Outro princípio da humanização 

bem destacado neste relato, refere-se à comunicação e à interação entre médico e paciente 

permitindo a familiaridade, a confiança e a colaboração das partes no cuidado à saúde (RIOS; 

SIRINO, 2015). 

O sexto passo foi preparar os alunos para participar da atividade de grupo. O grupo 

educativo é uma atividade prevista para acontecer regularmente na Atenção Básica, de acordo 
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com as necessidades da população assistida. Os encontros são previamente agendados, os 

temas são escolhidos pelas gestantes e preparados pelos profissionais de saúde para despertar 

a sua autonomia e o seu autocuidado. Foi explicado aos alunos a importância do preparo do 

material didático; da utilização daquele espaço para trocar experiências, e ampliar o 

conhecimento dos estudantes sobre a temática e das gestantes, esclarecendo suas dúvidas. 

Abordou-se com os alunos a necessidade de respeitar as crenças das gestantes, de procurar 

estreitar os laços de amizade entre elas e com a equipe de saúde. Após a realização do grupo 

de gestantes os alunos e a preceptora puderam se reunir para falar da experiência vivenciada 

por eles. Os alunos acharam a atividade de grupo interessante porque muitas situações foram 

trazidas pelas pacientes e não foram desvalorizadas pelo grupo, onde tudo foi explicado e 

valorizado em espaço democrático.  

Essa constatação está condizente com autores que destacam a importância da atividade 

de grupo como um espaço que propicia aos participantes falar sobre suas limitações, 

dificuldades e temores e desta forma aprenderem com o grupo. Especificamente o grupo de 

gestantes, permitiu que através de um jogo de iguais, construíssemos um espaço terapêutico, 

ampliando as interações e elaborássemos novos conceitos e sentimentos de grupo (SARTORI, 

2004). 

O sétimo passo foi propiciar aos alunos a vivência na Rede de Atenção à Saúde, 

visitando uma maternidade. Essa etapa é de grande importância para a compreensão do 

princípio da integralidade do cuidado, que prescinde de organização da rede de saúde de 

maneira a oferecer os cuidados de baixa, média e alta complexidade, à medida que a 

população necessite e com infraestrutura adequada. É fundamental que o fluxo de atenção seja 

compreendido pelos alunos, como o encaminhamento de referência e contra-referência, entre 

os vários níveis da rede, considerando-se a atenção primária como o seu ordenador. A visita 

foi agendada, e uma assistente social apresentou todas as dependências desde a parte 

administrativa até a entrada do centro cirúrgico, passando pela sala da amamentação, pelas 

enfermarias, o local onde se desenvolvem os grupos educativos e a emergência. Após a visita, 

durante os debates sobre esta experiência, os alunos consideraram a importância da parceria 

da maternidade com a ESF, ou seja, a importância da integração da rede de atenção 

secundária com a rede de atenção primária integralizando a assistência e colocando em 

evidência as diretrizes e princípios do SUS (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

O Oitavo passo foi realizado após os alunos terem vivenciado os quatro momentos, 

quando foi proposto um encontro nos moldes da intervenção Socioclínica Institucional, 

contando também com a participação de profissionais da Unidade e os demais pesquisadores, 
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para que juntos refletissem sobre aspectos da humanização do cuidado observado. Essas 

atividades desenvolvidas junto com a preceptora são necessárias para que os alunos tenham a 

dimensão de uma prática de cuidado humanizado, como maneira de favorecer o vínculo e 

despertar a autonomia e o autocuidado da população. 

É possível afirmar com relação ao referencial teórico metodológico escolhido, que a 

aplicação destes dispositivos proporcionou transformações nas condutas dos estudantes, e 

como bem refere Monceau (2015), essas transformações nem sempre são percebidas pelos 

participantes, mas à medida que as intervenções acontecem, podem-se perceber mudanças de 

posicionamento e atitudes dos envolvidos, ao analisarem suas implicações. 

Em relação às implicações pessoais, afetivas e profissionais, fica evidente o 

engajamento da preceptora com sua formação e com a formação dos alunos. A implicação 

profissional é o conjunto das relações que o sujeito estabelece com a profissão, pensada como 

instituição com sua dinâmica própria, à qual ele pertence. Essa implicação acorre também 

com as outras instituições nas quais, ou em ligação às quais, ele exerce sua profissão. Para 

análise das implicações profissionais é necessário considerar suas dimensões libidinal, 

profissional e ideológica. A prática profissional é constituída do conjunto de implicações 

profissionais de um sujeito, incluindo maneiras de se relacionar com os outros membros da 

profissão e/ou com outras instituições nela envolvidas. Pensar essas relações e lhes atribuir 

sentidos e valores é o que torna singular a análise das práticas profissionais, da AI, no campo 

do ensino e da saúde (MONCEAU, 2013,_2015). 

 

6.5 Considerações sobre as potencialidades e os desafios deste produto 

 

Como potencialidades deste produto destacamos que ele: 

• favoreceu o entendimento dos alunos sobre a importância da criação de vínculos, 

seja na consulta médica, na visita domiciliar, nos grupos educativos e, 

principalmente, na integração entre os serviços de diferentes níveis de atenção a 

saúde; 

• propiciou o entendimento da possibilidade de interação da teoria com a prática 

enfatizando o SUS como campo de aprendizagem, baseado na realidade da 

população, reafirmando a necessidade de formar médicos capazes de articular as 

tecnologias leves, leve-duras e duras, observando os princípios da humanização do 

cuidado, em práticas não excludentes, mas complementares; 
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• favoreceu a reciprocidade da experiência e, assim, possibilitou a construção de atos 

terapêuticos corresponsabilizados, como propõem as diretrizes curriculares 

nacionais do curso de Medicina. 

• Possibilitou o entendimento de todos os participantes sobre a relevância da 

utilização do referencial teórico metodológico da AI, que permitiu mobilizar todos 

os envolvidos a perceberem as ambivalências e contradições entre o que 

preconizam os princípios e diretrizes do SUS e o que realmente vivenciaram nos 

serviços, nos vários momentos previstos. 

Ainda como potencialidades pelo lado dos alunos, pode-se considerar que a aplicação 

deste produto foi importante para despertar nos mesmos a necessidade de se descobrir 

diferentes maneiras de cuidar, pautadas nos princípios da humanização como: o vínculo, a 

comunicação e o acolhimento. Foi, principalmente, capaz de evidenciar as inúmeras 

contradições e dificuldades que podemos encontrar durante o percurso de formação 

profissional em serviços de saúde.  

Pelo lado da pesquisadora e preceptora, que também se encontra em processo de 

formação “stricto sensu”, a reflexão sobre as práticas pedagógicas ativas que buscam 

apresentar realidades muitas vezes desconhecidas para os sujeitos envolvidos no processo de 

aprendizagem, livres de preconceitos e julgamentos, foi capaz de ampliar a interação entre 

preceptor, alunos e gestantes.   

É mister destacar que as etapas realizadas nesse produto se revelaram uma excelente 

estratégia de ensino aprendizagem oferecendo ferramentas e experiências diversificadas, para 

que os alunos possam desenvolver habilidades de trabalho em equipe, estando mais aptos para 

atuar no dia a dia com segurança. É possível acreditar que tais práticas, mesmo quando 

exemplificadas em sala de aula, não conseguem dimensionar as infinitas variáveis que somos 

apresentados durante as vivências na Atenção Primária, e essa aproximação precisa ser 

melhor explorada e qualificada.  

Como um grande desafio, é destacada a aplicabilidade do produto, pois ainda que a 

proposta desse produto tenha condições de ser aplicada em diferentes espaços da educação e 

da saúde, o grande desafio que se coloca é que práticas instituintes como aqui relatadas, 

geralmente tendem a ser cooptadas pelas práticas hegemônicas e já instituídas. Acreditamos 

também que um grande desafio na aplicabilidade do produto está na mudança de postura de 

alguns educadores tradicionais, prescritivos em sua prática de ensino, por defenderem outras 

maneiras de pensar, outros valores e outras formas de perceber a formação dos futuros 

profissionais médicos. 
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6.6 Validação do produto 

 

Todo produto produzido no mestrado profissional necessita ser validado e 

corroborando com o pensamento de Bagatini, Schorr (2019, p. 130), ao afirmar que cada 

produto “sendo único em suas características, necessita de um planejamento e 

desenvolvimento próprios”, fato que aconteceu com a elaboração deste produto, que 

mobilizou diferentes atores, em diferentes atividades.  

Ruiz et al., (2014, p. 20) e Leite (2018, p. 335) fornecem uma proposta de avaliação do 

produto a partir de cinco aspectos: “atração; compreensão; envolvimento; aceitação e 

mudança”.  Com relação a “atração” é possível dizer que as perguntas sugeridas como: o que 

chama mais a atenção neste material? O que mudaria para melhorar o que não gostou? Foram 

feitas aos alunos durante a participação nas atividades da proposta pedagógica tendo a 

aprovação de todos, a partir desta nova maneira de integrar a teoria com a prática. 

No quesito “compreensão”, que está relacionado se os conteúdos do material foram 

entendidos pelo grupo destinatário, é certo dizer que pela maneira como o mesmo foi 

vivenciado, com uma apresentação inicial da atividade e um debate final depois da realização 

da mesma, não deixou dúvidas em relação à compreensão sobre a utilização dessa proposta 

metodológica para favorecer as reflexões sobre um cuidado a partir dos princípios da 

humanização. Com relação ao aspecto “envolvimento”, foi positivo, com os alunos 

demonstrando profundo interesse em cada detalhe vivenciado por eles nos diferentes cenários 

das estratégias propostas.  

No aspecto “aceitação”, em que se aborda os questionamentos para avaliar se o 

material é ofensivo em sua linguagem ou imagens e se favorece o preconceito com relação ao 

seu enfoque, convém dizer que as estratégias favoreceram que se debatesse sobre as 

diferenças sociais e os determinantes sociais de saúde daquele contexto, possibilitando que os 

alunos entendessem como as gestantes percebiam e vivenciavam aspectos relacionados a 

saúde e a doença.  

O aspecto que se refere a “mudanças”, que busca atender os seguintes 

questionamentos: o material estimula uma mudança de olhar e de atitude? O material pede 

que faça algo? Você está disposto a realizar? Recomendaria este material? Pelo 

acompanhamento da aplicação do produto, pode-se afirmar que as estratégias favoreceram 

mudanças nas práticas de alunos e demais profissionais da unidade que acompanharam o 

desenvolvimento do produto.  
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Para melhor entendimento de como e quando os produtos foram aplicados o quadro 

abaixo destaca estes momentos.  

 

Quadro 3 - Período de realização, participantes, proposta pedagógica, objetivos, dispositivos da SCI 

e resultados parciais 

Período de 

realização 

Participan

tes do 

primeiro e 

segundo 

grupo 

Estratégia 

pedagógica 
Objetivos 

Dispositivos da 

SCI 
Resultados 

Primeiro 

grupo 

06/09/2018 

Segundo 

grupo 

07/11/2018 

06 alunos 

de 

Medicina  

 

Pesquisado

ra/ 

Preceptora 

 

Idem 

Consulta 

médica (CM) 

Ampliar as 

habilidades e 

competências de 

comunicação na 

CM para o 

estabelecimento 

de uma relação de 

confiança entre o 

futuro profissional 

e a pessoa 

cuidada,  

Debates sobre a 

humanização na 

CM 

Diário da 

pesquisadora 

A estratégia 

pedagógica 

evidenciou: a 

importância do 

acolhimento, de 

saber ouvir e 

estimular a co-

responsabilizaçã

o no projeto 

terapêutico  

Primeiro 

grupo 

13/09/2018 

 

Segundo 

grupo 

14/11/2018 

Idem Visita 

domiciliar 

(VD) 

Aproximar o 

aluno do 

cotidiano da 

população, 

visando a 

construção de 

cuidado 

humanizado e 

contextualizado 

Debates sobre 

práticas 

humanizadas na VD 

Diário de pesquisa 

Restituição: 

aspectos relevantes 

da CM do encontro 

anterior 

 

Esta estratégia 

possibilitou: 

ampliar o 

conhecimento 

sobre a 

elaboração de 

um projeto 

terapêutico 

contextualizado 

e mais próximo 

das 

necessidades 

das famílias.  

Primeiro 

grupo 

20/09/2018 

 

Segundo 

grupo 

21/11/2018 

Idem Atividade de 

grupos (AG) 

Proporcionar a 

socialização das 

dúvidas e 

construir 

estratégias de 

cuidado que 

respeitem os 

diversos saberes.  

 

Debates sobre o 

papel do médico na 

AG 

Diário de pesquisa 

Restituição: 

aspectos relevantes 

da VD do encontro 

anterior 

Esta estratégia 

favoreceu: 

habilidades de 

comunicação, o 

reconhecimento 

de outras 

maneiras de 

entender a saúde 

e a doença. 

Primeiro 

grupo 

27/09/2018 

 

Segundo 

grupo 

idem Visita a 

maternidade 

de referência 

Proporcionar a 

reflexão sobre os 

princípios e 

diretrizes do SUS 

e a importância da 

integralidade do 

cuidado nos 

diferentes níveis 

de atenção a 

Debates sobre os 

princípios e 

diretrizes do SUS  

Diário de pesquisa 

Restituição: 

aspectos relevantes 

da AG do encontro 

A estratégia 

possibilitou: 

Ampliar o 

conhecimento 

sobre o SUS e a 

humanização da 

assistência nos 

diferentes níveis 

de atenção a 
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Período de 

realização 

Participan

tes do 

primeiro e 

segundo 

grupo 

Estratégia 

pedagógica 
Objetivos 

Dispositivos da 

SCI 
Resultados 

28/11/2018 saúde  anterior 

 

saúde 

,Primeiro 

grupo 

04/10/2018 

 

 

 

Segundo 

grupo 

05/12/2018 

Estudantes, 

pesquisado

res, 

profissiona

is da ESF 

Avaliação das 

propostas 

pedagógicas 

Ampliar os 

debates sobre a 

humanização na 

ESF a partir da 

vivência dos 

profissionais de 

saúde e alunos, 

nas estratégias 

pedagógicas  

Encontro para 

debates finais  

 Diário de pesquisa 

Restituição: 

aspectos relevantes 

da visita a 

maternidade e das 

atividades 

anteriores 

O encontro 

favoreceu: 

repensar sobre o 

ensino da 

humanização na 

formação dos 

profissionais de 

saúde; a 

necessidade de 

implementar  

práticas 

instituintes na 

humanização da 

assistência. 

A co- 

responsabilizaçã

o de todos 

profissionais na 

preceptoria dos 

alunos de 

graduação 

Fonte: autores da pesquisa  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

As mudanças e adequações curriculares, em virtude das diversas transformações 

ocorridas ao longo do tempo, são necessárias e fundamentais para o aperfeiçoamento da 

prática médica mais humanizada, como proposto nas suas Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Medicina. A discussão sobre a formação médica, feita em interação com a 

população, transforma professores, profissionais e alunos, que posteriormente exercerão sua 

profissão na rede de saúde.  

O referencial teórico-metodológico da Análise Institucional foi escolhido e estudado 

incansavelmente por ser uma linha de pesquisa democrática, que permite que todos os 

participantes sejam sujeitos de transformação do status quo. Propõe revelar os não ditos e as 

contradições institucionais, sem a pretensão de denunciar, mas de enunciar os 

atravessamentos que porventura embotam a autonomia dos indivíduos e dos grupos. Procura 

entender os movimentos e analisar coletivamente suas consequências. Não responde 

diretamente as perguntas do cotidiano, mas possibilita grandes descobertas e possíveis 

modificações. 

Essa experiência despertou nos participantes, a necessidade de se descobrir diferentes 

maneiras de cuidar pautadas nos princípios da humanização como: o vínculo, a comunicação 

e o acolhimento. Evidenciou, principalmente, as inúmeras contradições e dificuldades que 

podemos encontrar durante a formação profissional em serviços de saúde.  

Como educadores em serviços de saúde, precisamos desenvolver a capacidade do 

futuro profissional ser cortês, sensível e tentar entender o limite da decisão individual de 

cuidar ou não da própria saúde. Precisamos saber ponderar e encontrar soluções viáveis, em 

conjunto, respeitando o limite do outro. Vivenciar esses diferentes momentos e colocar em 

análise as implicações com a formação e com a prática do cuidado humanizado permitiu aos 

alunos, entender os indivíduos como seres complexos e únicos, considerando sua formação 

social, cultural, ambiental e política.  

Com relação à prática de ensino da preceptora, que também se encontra em processo 

de formação, a reflexão sobre as metodologias ativas, aplicadas em realidades muitas vezes 

desconhecidas para os sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem, foi capaz de ampliar 

a sua compreensão da importância da interação entre preceptor, alunos e gestantes.  

O dispositivo se revelou uma excelente estratégia de ensino oferecendo ferramentas e 

experiências diversificadas, para que os alunos pudessem desenvolver habilidades de trabalho 

em equipe, com mais propriedade.  
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Acreditamos que tais práticas de ensino, apresentadas durante as vivências na Atenção 

Primária necessitam ser melhor exploradas e valorizadas, e o grande desafio é evitar que 

propostas instituintes como as aqui relatadas, sejam desconsideradas em relação aos métodos 

educativos tradicionais, prescritivos na formação humanizada dos futuros profissionais 

médicos. 
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ANEXO A - CARTA DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL PARA A REALIZAÇÃO 

DA PESQUISA 

 

,  
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ANEXO B – ARECER CONSUBSTANCIADO 

 



114 
 

 



115 
 

 

 



116 
 

  



117 
 

 

ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

Título do Projeto - O CUIDADO HUMANIZADO À GESTANTE E A 

FORMAÇÃO MÉDICA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: ESTUDO 

SOCIOCLÍNICO INSTITUCIONAL  

Pesquisador Responsável: Juliana de Gregório Oliveira  

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal 

Fluminense/ Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Mestrado Profissional em 

ensino na saúde: Formação Docente Interdisciplinar para o SUS. 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 995582881 

Outras formas de contato com a pesquisadora, e-mail: gregorio.ju@gmail.com 

Orientador: Lúcia Cardoso Mourão 

Email: luciamourao@hotmail.com 

Co- Orientador: Ana Clementina Vieira de Almeida  

Email: ana.vieiradealmeida@gmail.com 

 

Nome do voluntário:_____________________________________________________ 

Idade: ____ anos            

 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: O CUIDADO 

HUMANIZADO À GESTANTE E A FORMAÇÃO MÉDICA NA ESTRATÉGIA SAÚDE 

DA FAMÍLIA: ESTUDO SOCIOCLÍNICO INSTITUCIONAL, de responsabilidade da 

pesquisadora Juliana de Gregório Oliveira. 

O presente estudo tem como objetivos Descrever as ações utilizadas pelos estudantes 

de Medicina durante os grupos educativos que possibilitem diminuir a insegurança na 

gestação e estimular a autonomia e o auto cuidado; investigar junto aos participantes quais as 

ações que realizam que consideram de humanização do cuidado; colocar em debates coletivos 

em que momentos da formação foram abordadas as ações educativas e de humanização do 

cuidado; elaborar juntamente com os estudantes de Medicina material educativo sobre a 

humanização das gestantes na Estratégia Saúde da família, produto deste estudo. 

mailto:gregorio.ju@gmail.com
mailto:luciamourao@hotmail.com
mailto:ana.vieiradealmeida@gmail.com
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Sua escolha para participação na pesquisa deve-se ao fato de ser um estudante do 

segundo ano do curso de Medicina e que desenvolve atividades práticas na Unidade Médico 

de Família de Jurujuba.  

Ao participar desta pesquisa o (a) Sr (a) se compromete a participar de pelo menos 

dois encontros para realizar uma reflexão coletiva sobre a formação dos alunos de Medicina 

para o desenvolvimento de práticas humanizadas durante a gestação. Esses encontros deverão 

ocorrer após aprovação do projeto de pesquisa, e terão duração de 2 horas.  Caso selecionado, 

você também será convidado a participar de uma entrevista individual. Durante os encontros 

e/ou entrevista individual, como sua participação é voluntária, poderá a qualquer momento 

recusar-se a responder qualquer pergunta, desistir de participar ou mesmo retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou 

com a instituição em que estuda. 

 Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre os procedimentos éticos da pesquisa, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Prédio Anexo do 

HUAP – 4º andar, telefone 2629-9189 – email: etica@vm.uff.br. Caso você, participante do 

estudo, tenha qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos 

relacionados com a pesquisa, poderá entrar em contato com a pesquisadora, por telefone ou 

pessoalmente. A pesquisadora garante o acesso às informações atualizadas durante todo o 

estudo 

As entrevistas e os encontros serão norteadas por um roteiro de questões, que serão 

apresentadas aos participantes antes de iniciar as atividades. Nos encontros, além da 

restituição da análise dos dados obtidos das falas do encontro anterior para validação das 

mesmas, se dará continuidade aos debates e reflexões sobre a temática. Em todos os encontros 

além da pesquisadora e dos participantes, poderão também participar o orientador e ou o co-

orientador da pesquisa, tendo estes últimos, experiência na condução de grupos nos moldes da 

socioclínica institucional, referencial teórico metodológico escolhido para este estudo.  

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento será divulgado o seu nome. Todas as informações estarão sob a responsabilidade da 

pesquisadora abaixo assinada, arquivadas em meio digital por um período de cinco anos, 

findo o qual serão destruídas. A pesquisadora se compromete a utilizar o material coletado 

apenas nesta pesquisa. 

 

______________________________                                       ____________________________ 

                 Assinatura do participante                  Assinatura do pesquisador  

mailto:etica@vm.uff.br
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Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será 

assegurada uma vez que seu nome será substituído por um pseudônimo de sua escolha.  

A participação neste estudo não traz complicações legais e os procedimentos 

adotados obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme 

Resolução no. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados 

oferece riscos à sua dignidade e os possíveis riscos associados a sua participação, referem-se 

a sentir algum desconforto físico ou emocional durante os debates coletivos E/OU 

ENTREVISTA INDIVIDUAL. Este desconforto deverá ser minimizado, pelo pesquisador 

responsável ou orientadores e lhe será assegurado o direito de interromper sua participação, 

sugerir pausas, a fim de garantir que se sinta confortável na condição de participante da 

pesquisa.  

Ao participar desta pesquisa o Sr (a.) não terá nenhum benefício direto, entretanto, 

esperamos que sua participação possa contribuir para aumentar o conhecimento científico 

para a área do ensino na saúde, além de gerar informações que permitirão refletir sobre a 

formação em Medicina e outras questões que envolvem práticas educativas relacionadas a 

mulher na gestação. O pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos em 

revistas e eventos científicos.   

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo 

com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando 

sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP 

desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com 

o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 

FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas. E-

mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

 

 

______________________________                                       ____________________________ 

                 Assinatura do participante                  Assinatura do pesquisador  

mailto:etica@vm.uff.br
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Eu,_________________________________________________________________, 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

Niterói, ___de ________________ de_________  

               

 

   _____________________________________ 

 Assinatura do participante 

 

  

  _____________________________________ 

 Assinatura do pesquisador
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA O ENCONTRO DE INTERVENÇÃO NOS 

MOLDES DA SOCIOCLINICA INSTITUCIONAL 

 

PESQUISA: “O CUIDADO HUMANIZADO À GESTANTE E A FORMAÇÃO 

MÉDICA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: ESTUDO SOCIOCLÍNICO 

INSTITUCIONAL”, 

 

 

1- IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES  

 

Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )  

Idade: _________________________  

Faculdade em que estuda: 

Ano de graduação (Período que está cursando em Medicina):_____________________________ 

Disciplinas que já cursou até o momento: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

   

Número e ano de Cursos sobre humanização que já realizou: 

Número  de palestras sobre humanização que assistiu: 

 

2- ROTEIRO DE QUESTÕES   

 

• Poderiam me dizer se durante estes anos de formação foi abordada a questão da 

humanização? Em caso afirmativo poderiam dizer os aspectos da humanização que 

foram abordados? 

• Na opinião de vocês o que é um grupo educativo de gestantes? Por que acreditam 

que os profissionais realizam esta atividade? 

• Durante a formação em que momento foram abordadas na teoria e prática as ações 

educativas?  

• Na opinião de vocês durante o atendimento à gestante que ação consideram 

humanizadas? 

• Do ponto de vista do grupo, as ações educativas realizadas no grupo de gestantes 

poderia ser classificadas como uma ação humanizada? Caso a resposta seja 

afirmativa, poderiam explicar porque tem esta opinião?  
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APÊNDICE B - EXTRATOS DOS DEPOIMENTOS DO DIÁRIO DE CAMPO E AS 

CARACTERÍSTICAS DA SOCIOCLINICA INSTITUCIONAL 

 

Relato do diário da pesquisadora sobre a aproximação dos 

discentes das atividades desenvolvidas junto a mulher no 

período gestacional, e pós parto. 

Identificando as 

características da 

socioclínica 

institucional no relato . 

1° ENCONTRO: CONSULTA MÉDICA 

 

Antes de iniciar a consulta me reuni com os alunos e procurei 

saber a expectativa deles em relação à nossa prática. Pergunto o 

que eles esperam de uma consulta de pré-natal e quase todos 

perguntam se poderiam ouvir o bebê. Converso um pouco, 

explicando que vamos conversar e examinar A MÃE e que vou 

para o consultório para pedir permissão à paciente para que 

eles possam participar da consulta. 

Implicações 

profissionais; 

Demandas dos alunos; 

Participação dos 

sujeitos; 

Intenção de produzir 

conhecimentos. 

No consultório, me levanto, vou até a sala de espera e com o 

olhar procuro até encontrar a gestante, e sorrindo chamo o seu 

nome. Aguardo na porta do consultório e vamos conversando 

amenidades. Os alunos observam próximo à entrada do 

consultório. Ela se aproxima e pergunto se eles podem 

participar da consulta. Ela autoriza. 

Implicações pessoais e 

profissionais; 

Participação dos 

sujeitos; 

Intenção de produzir 

conhecimentos 

(abordagem 

humanizada). 

Cabe ressaltar que a gestante já foi acolhida pela técnica de 

enfermagem do setor, foi ouvida, pesada e medida. Sua pressão 

arterial foi aferida e seu cartão de vacinação foi averiguado. 

Caso ela apresente alguma demanda, ela também poderá ser 

atendida pela enfermeira do setor. 

Implicações pessoais e 

profissionais 

(interdisciplinaridade, 

atendimento 

humanizado). 

 

Apresento a gestante aos alunos e digo que eles estão ali para 

aprender um pouco da nossa rotina e como o atendimento é 

realizado. Pergunto se a paciente se incomoda de conversamos 

na frente dos estudantes e ela diz que não.   

Implicações pessoais e 

profissionais; 

Participação dos 

sujeitos; 

Intenção de produzir 

conhecimentos 

(abordagem 

humanizada). 
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APÊNDICE C – EXTRATOS DOS DEPOIMENTOS DA PRIMEIRA INTERVENÇÃO 

E AS CARACTERÍSTICAS DA SOCIOCLÍNICA INSTITUCIONAL 

PARTICIPAÇÃODOS SUJEITOS NO PROCESSO 

DE INTERVENÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DA SOCIOCLINICA 

INSTITUCIONAL 

Deixa eu só falar um pouquinho antes que inicie. Então, 

a XXX, a XXXa, elas estão fazendo mestrado 

profissional de ensino na saúde. Esse é um mestrado 

oferecido pela UFF, eu faço parte do corpo de 

professores e as pesquisas, os pesquisadores que fazem 

esse concurso para fazer o mestrado nesse programa, 

são pessoas, profissionais que estão trabalhando em 

unidades de saúde do SUS, que recebem alunos e que se 

interessam em interrogar como é que se faz essa 

formação, como é que ela se dá, com que prerrogativas, 

com que dificuldades. Então, a ideia é que esse 

conhecimento que a gente vai produzir aqui, possa ser 

revertido na transformação desse trabalho de formação 

profissional nos serviços de saúde. Ok? (P1L) 

Encomenda do pesquisador 

para os alunos; 

Análise das implicações 

pessoais, profissionais e 

afetivas da pesquisadora 

com a formação. 

 

A primeira pergunta que a gente selecionou foi: vocês 

poderiam me dizer se durante esses anos de formação, 

foi abordada a questão da humanização nas salas de 

aula de vocês e se, em caso afirmativo, poderiam dizer 

os aspectos da humanização que foram abordados? O 

que vocês entendem por humanização? O que foi 

abordado na sala de aula? Como é que vocês foram 

apresentados a esses temas? (P2. J) 

Encomenda e demandas; 

Análise das implicações 

pessoais, profissionais e 

afetivas da pesquisadora 

com a formação; 

Intenção de produzir 

conhecimentos. 

Foi bastante abordado. Eu acho até que um pouco 

demais. Até um ponto que chega uma hora que é uma 

matéria que fica demais e perde a razão, sabe? Se era 

mais fácil, sei lá, que juntasse tudo, fizesse uma... 

porque no quadro de horário, num currículo tão cheio 

quanto o da Medicina, se fosse uma parada mais, uma 

matéria mais agrupada, aqui... no caso, no primeiro 

foram três, TCS, saúde e sociedade, se fosse uma coisa 

mais agrupada, que passe menos tempo e fosse mais 

objetiva, acho que seria mais válido do que três coisas 

soltas, que chega num ponto que você fala: cara eu não 

preciso ir nessa aula. (Aluno 1) 

Demandas para a 

instituição formação; 

Análise das implicações 

pessoais, profissionais e 

afetivas com a formação; 

Intenção de produzir 

conhecimentos. 

Só falando sobre o que ele falou, eu tive três matérias 

que falavam sobre isso e às vezes, os termos eram 

repetidos, saúde da pessoa trans, em duas matérias 

diferentes, mas eu acho que tinham objetivos diferentes, 

acho que uma coisa é em saúde e sociedade, é você 

discutir em uma sala em que não tem ninguém trans, 

falar sobre alguém que é, e outra coisa é você no TCS 

ouvir uma pessoa trans falando dela mesma. Então 

Demandas para a 

instituição formação;  

Análise das implicações 

pessoais e profissionais  

com a dormação; 

Intenção de produzir 

conhecimentos. 
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assim, eu concordo que teve momentos que foi 

desgastante porque repetiu o mesmo tema, mas eu 

acredito que ter matérias diferentes falando a mesma 

coisa, são visões diferentes de um mesmo aspecto e isso 

contribui para a nossa formação. (Aluno 2) 

E aí? O que é a humanização? (P2J) Encomenda do pesquisador 

para os discentes com 

relação ao objeto de 

pesquisa; 

Análise das implicações 

pessoais, profissionais e 

afetivas do pesquisador 

com a prática médica; 

Intenção de produzir 

conhecimentos. 

Acho que é quando você extrapola um protocolo no 

sentido de reconhecer demandas daquele que você 

atende. (Aluno 5) 

Demanda do aluno para a 

instituição formação e para 

a prática médica; 

Análise das implicações 

profissionais; 

Intenção de produzir 

conhecimentos. 

O que que seriam essas demandas? Me resume. (P1L) Demanda do pesquisador;  

Análise das implicações; 

Intenção de produzir 

conhecimentos. 

As necessidades pessoais de cada paciente. (Aluno 5) 

Acho que perpassa muito o conceito de subjetividade, 

você não pode criar um protocolo para um geral e aí 

você vai atender uma grávida de uma comunidade igual 

a outra. (Aluno 2) 

Um outro exemplo que eu tenho também, que não 

lembro se foi no período passado ou no primeiro 

período, que a gente estava numa aula de TCS, aí algum 

professor comentou que teve algum paciente que era 

motorista de ônibus e... você lembra dessa história? E 

ele era hipertenso. (Aluno 4) 

Eu não me lembro em que situação a gente ouviu essa 

história, mas ele era um paciente que era um motorista 

de ônibus, era hipertenso e o médico passou um 

diurético para ele. Só que ele é motorista de ônibus, não 

tinha como ele de 30 em 30 minutos ir no banheiro, 

sabe? Então, no caso, extrapolar um protocolo é 

justamente isso, perguntar: a sua profissão é qual? Há 

condições de você, se eu passar um diurético, você ir ao 

banheiro frequentemente? Aí ele vai te dizer se sim ou 

se não, se não aí você muda o seu planejamento, 

entendeu? Eu acho que é isso, é a adequação do seu 

planejamento que é guiado por um protocolo, ele é... 

muda a situação conforme a demanda que você tem 

Demanda do aluno para a 

instituição formação e para 

a prática médica; 

Implicações pessoais, 

profissionais e afetivas dos 

alunos com a instituição 

formação e prática médica; 

Intenção de produzir 

conhecimentos; 

Análise do contexto e as 

interferências 

institucionais. 
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apresentada no consultório. (Aluno 4) 

Assim, acho que se aprende o conceito, mas você só 

consegue fazer vendo na prática e eu acho que você já 

tem que ter uma predisposição para isso, talvez. (Aluno 

2) 

Parece que no começo a gente tinha mais trocas de 

ideias, agora parece que eles só enfiam a ideia na gente 

e a gente aceita. (Aluno 7) 

Implicações pessoais, 

profissionais e afetivas do 

aluno com a instituição 

formação; 

Transformações que 

ocorrem a medida eu a 

intervenção avança. 

 

Era tipo um gráfico da humanização dos estudantes de 

Medicina ao longo dos seis anos de formação e 

começava lá no topo e vinha assim, lá no terceiro ano 

despencava, e ficava assim estável. (Aluno 6) 

 

Criação de novos 

conhecimentos; 

Implicações profissionais 

do aluno com a instituição 

formação. 

 

Foi uma universidade americana, eu não lembro, eu 

acho que era do Oregon. O modelo era europeu, que era 

uma pesquisa feita com os alunos da faculdade e era 

feito todo ano com o mesmo grupo de alunos. Mostrava 

primeiro que as mulheres tinham uma tendência a 

perder menos a humanidade, então, assim, caía ao longo 

da faculdade, mas caía menos, a dos homens caía mais e 

que em todas as faculdades, em que foi aplicada essa 

pesquisa, é sempre assim, no início, o aluno estava 

muito esperançoso, muito querendo ajudar todo mundo, 

humanização e, no final, ele estava tipo assim, 

Medicina, dinheiro e trabalhar. (Aluno 2) 

Criação de novos 

conhecimentos; 

Implicações pessoais e 

profissionais do aluno com 

a instituição formação; 

Transformações que 

ocorrem a medida eu a 

intervenção avança. 
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APÊNDICE D – EXTRATOS DOS DEPOIMENTOS DA SEGUNDA INTERVENÇÃO 

E AS CARACTERÍSTICAS DA SOCIOCLINICA INSTITUCIONAL 

PARTICIPAÇÃO DOS SUJEITOS NO 

PROCESSO DE INTERVENÇÃO 

CARACTERÍSTICA 

DA SOCIOCLINICA 

INSTITUCIONAL 

A gente começou fazendo atividades no trabalho de 

campo de vocês, junto com a professora Lucia, e aí a 

gente apresentou os dispositivos que nós usamos para 

poder aproximar vocês um pouquinho da prática. Então 

a gente descreveu a experiência num diário: a consulta 

médica da gestante, a visita domiciliar que nós fizemos, 

as atividades em grupo e a visita à maternidade. E na 

verdade a gente está fazendo isso para poder saber a 

opinião de vocês na questão da humanização. Como é 

que vocês aprenderam isso na formação? Se vocês 

foram apresentados, como vocês foram apresentados, 

se todos foram da mesma maneira, se alguns tiveram 

experiências diferentes, entendeu? E como é que vocês 

levam isso para a prática.(P2J) 

Análise dos contextos e as 

interferências 

institucionais ;                                                                  

Implicações pessoais, 

afetivas e profissionais da 

pesquisadora com a 

instituição formação e 

com a pesquisa; 

Criação de novos 

conhecimentos. 

Porque algumas matérias que a gente teve, tipo saúde e 

sociedade, e psicologia médica, que abordam a questão 

da humanização. Às vezes de uma forma mais indireta 

ou na própria psicologia médica que não era... não é tão 

o foco, que é mais para relação entre o médico e o 

paciente. Aborda, também, o paciente. Na visita a 

maternidade... eu fui na Alzira Reis e lá a gente viu 

muita coisa da prática humanizada que acontece então 

eu acho que eu tive... dentro desse período, foram seis 

meses, um exemplo da prática humanizada dentro do 

contexto da maternidade. (Aluno) 

Análise dos contextos e as 

interferências 

institucionais ;                                                                  

Implicações pessoais, 

afetivas e profissionais 

dos alunos com a 

instituição formação;  

Criação de novos 

conhecimentos;  

Demanda para a 

instituição formação.                                                                 

Quando a gente visitou... abrigos e... a gente vê que dá 

para focar muito nisso, então, o que era a humanização 

no tratamento dessas pessoas, que, na verdade, eles não 

tinham. É uma cultura muito organizada e a gente 

discutia sobre isso durante nossos encontros fora desse 

campo. aí, vem lá os motivos por que o médico prefere 

a cesária, olha o tempo que o médico gasta no parto 

normal, ele quer a cesária, porque é possível por causa 

do tempo e é mais fácil, enfim. A gente discutiu muito 

sobre o parto humanizado.  Porque isso veio na 

cabeça... (Aluno) 

Análise dos contextos e as 

interferências 

institucionais;                                                                   

Implicações pessoais, 

afetivas e profissionais do 

alunos com a instituição 

formação; 

Criação de novos 

conhecimentos.  

                                                                

Para vocês o que é humanização? Como é que vocês 

poderiam definir. Eu queria saber de cada um, que 

pudesse definir. Não tem certo ou errado, mas o que 

vocês acreditam que seja humanização, que vocês 

aprenderam.(P1L) 

Implicações pessoais, 

afetivas e profissionais da 

pesquisadora com a 

instituição formação e 

com a pesquisa; 

Criação de novos 

conhecimentos. 

Eu acho que tem bastante coisa associada com Implicações pessoais, 
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humanização. Uma delas é empatia que a gente tenta 

trabalhar nesse período da PsicoMed e tal, de uma 

forma mais teórica, mas eu acho que a empatia se 

aprende muito mais na prática, na vivência, e a parte de 

respeitar a individualidade, que eu acho que é 

primordial nesse caso do parto, né, que você falava 

muito que você tem que respeitar a individualidade da 

grávida, né, da mulher, como que ela quer o parto, e o 

médico interfere muito nesse processo, mais de auxilio 

mesmo, mas da humanização no tratamento mesmo, ser 

empático, se colocar no lugar da pessoa, ter uma 

relação mais de paciente, boa, com a pessoa, né, 

conversar bem com a pessoa. (Aluno) 

afetivas e profissionais do 

aluno com a instituição 

formação;  

Criação de novos 

conhecimentos; 

Mudanças que começam a 

ocorrer a medida eu o 

trabalho da intervenção 

avança; 

Demandas para a 

instituição formação. 

Eu sei como o ser humano tem dificuldades, como um 

ser humano pode ir além da doença. O paciente as 

vezes é visto como uma doença e não como uma 

pessoa. (Aluno) 

Porque eu acho que além dessa coisa de enxergar além 

do biológico, e tal, eu acho que a partir do momento 

que você define o seu jeito de trabalhar, se for 

humanizado você... é meio que essa coisa de enxergar o 

outro ser humano e se ele é outro ser humano, ele tem 

liberdade. Ele tem liberdade sob o corpo e ele é 

soberano sob o corpo dele. E não é você que manda no 

corpo dele, ele manda no corpo dele. Então tudo que 

você faz é sempre uma relação ao outro e precisa de 

uma permissão dele, de você lidar com a vontade dele. 

Então acho que isso para mim é muito importante, ver 

que a pessoa, elas tem liberdade sob si mesmo e que é 

uma coisa inalienável. (Aluno)  

Implicações pessoais, 

afetivas e profissionais do 

aluno com a instituição 

formação; 

Criação de novos 

conhecimentos; 

Mudanças que começam a 

ocorrer a medida eu o 

trabalho da intervenção 

avança; 

Demandas para a 

instituição formação. 

Você acha possível aprender humanização? (P2J) Implicações pessoais, 

afetivas e profissionais da 

pesquisadora com a 

instituição formação e 

com a pesquisa. 

Eu acho que tem como você... não sei se dá para 

explicar... quando a pessoa tem digamos, uma situação 

avessa, mas eu acho que dá para trazer mais para cá ou 

deixar ir mais para lá. É como eu disse, tem muita 

gente que entra de um jeito e vai se perdendo e sai no 

outro. Se está se perdendo é porque algo não está sendo 

feito. A importância, eu acho que é isso. É obvio que 

mesmo num lugar que dê toda a importância à 

humanização, vai ter alguém que vai sair sem ser 

humanizado, de qualquer forma. Mas eu acho que o 

que muda é a quantidade e a qualidade, sempre vai ter 

alguém ensinando, mas eu acho que depende das 

pessoas...(Aluno) 

Implicações pessoais, 

afetivas e profissionais do 

aluno com a instituição 

formação; 

Criação de novos 

conhecimentos; 

Mudanças que começam a 

ocorrer a medida eu o 

trabalho da intervenção 

avança. 

 

O fato de existir esse debate da faculdade... já é um 

indicador de mudança, quer dizer que tem gente que tá 

Implicações pessoais, 

afetivas e profissionais do 
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preocupada, que é relevante, que está definindo o 

currículo. (Aluno) 

aluno com a instituição 

formação; 

Criação de novos 

conhecimentos; 

Mudanças que começam a 

ocorrer a medida eu o 

trabalho da intervenção 

avança. 

 

Acho que... ele entra... lá nas políticas... mais 

abrangente da pessoa que está ali buscando algum tipo 

de ajuda.  Se você for olhar pelo lado da psicanálise, 

mesmo esse médico que diz que você tem que perder 

peso, isso é um pensamento humano, também. Faz 

parte do humano. Quando a gente traz esse conceito 

para refletir sobre ele a gente precisa ter essa 

compreensão de que aquela maneira também tem a ver 

com o ser humano. A prática humanizada, desejada, a 

boa prática, essa indução que a gente faz com a 

formação. Mas a gente precisa ter um pouco mais de 

clareza do que que é humanizar, que é possível 

humanizar e se os métodos que a gente acredita que 

estamos usando para fazer essa humanização, ele, 

realmente, está produzindo essa humanização para 

produzir essa compreensão e o próprio profissional 

sobre a sua prática, sobre o seu meio, sobre os seus 

valores, se ele é humano com ele mesmo, se ele 

consegue se perceber com o lado A e com o lado B, 

isso faz parte daí dessa visão mais ampliada desse 

conceito de humanização. Mas é lógico que aqui a 

gente está preconizando essa avaliação do que a gente 

está fazendo pedagogicamente e o que a gente está 

fazendo na prática, tem produzido essa reflexão. 

Porque senão a gente sai daqui: ai, esses são os 

bonzinhos, esses são os mauzinhos. E o mundo não é 

assim, né. Isso que é importante a gente refletir para 

que a gente, também, não saia com uma análise um 

pouco distorcida. (P1L) 

Implicações pessoais, 

afetivas e profissionais da 

pesquisadora com a 

instituição formação e 

com a pesquisa; 

Criação de novos 

conhecimentos; 

Análise do contexto e as 

interferências 

institucionais; 

Mudanças que começam a 

ocorrer à medida que o 

trabalho de intervenção 

avança. 

 


