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 RESUMO 

 

O presente estudo, tem como objeto de estudo a Educação Permanente em Saúde como 

estratégia para reorganização de um serviço de especialidades na região noroeste fluminense 

do Estado do Rio de Janeiro. Tem-se por objetivo geral elaborar um fluxograma para 

reorganizar o serviço de agendamento / marcação de consultas especializadas no nível 

secundário de atenção à saúde; e os objetivos específicos, descrever o funcionamento atual 

do serviço de agendamento / marcação de consultas  para especialidades médicas e de outros 

profissionais na atenção secundária; identificar o conhecimento dos profissionais envolvidos 

quanto ao processo de organização do sistema de regulação de consultas 

especializadas; registrar até que ponto / ou de que modo o conhecimento dos profissionais sobre 

integralidade interfere no processo de organização do serviço de marcação de consultas para 

especialidades; refletir como a Educação Permanente em Saúde pode contribuir para a 

reorganização de um serviço de especialidades na região noroeste fluminense, 

visando fortalecer a integralidade do acesso à saúde. Metodologia: pesquisa de natureza 

descritiva, exploratória, com abordagem qualitativa e embasada nos fundamentos da pesquisa 

convergente assistencial. O estudo de campo foi realizado no Centro de Saúde Dr. Raul 

Travassos, no município de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro. A pesquisa, aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 

e aprovada sob o nº 2.770.321, foi realizada em duas etapas. A primeira etapa estabeleceu um 

processo de observação, cuja intenção perpassou a necessidade de identificar como era o 

processo de marcação de consultas e com a aplicação de um questionário, e a segunda etapa 

com a realização de cinco oficinas, que tiveram as seguintes temáticas: 1. Olhar crítico: olhar a 

prática profissional e organizacional atual e repensar sobre os princípios do SUS com ênfase na 

integralidade do acesso; 2. Olhar construtivo: romper com a fragmentação da atenção através 

de uma nova forma de realizar o serviço. 3. Olhar expandido: pensar a forma de operacionalizar 

junto aos profissionais da rede de atenção à saúde e a população a reestruturação do serviço de 

saúde. 4. Olhar avaliativo: o grupo foi conduzido a reavaliar a proposta 5. Olhar político: através 

da exposição e debate do trabalho junto ao conselho municipal de saúde. Como produto, obteve-

se a implantação do Programa de Educação Permanente em Saúde no município de Itaperuna, 

a realização de oficinas de educação permanente em saúde, e a construção de um fluxograma 

para reorganização do sistema de regulação de consultas especializadas. Os resultados da 

observação participante, do questionário e dos grupos educativos, analisados segundo Bardin, 

referencial teórico de Paulo Freire e da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 

emergiram em três categorias temáticas: Categoria 1. Aproximação da proposta do serviço, 

Categoria 2. Integralidade do acesso: da teoria à prática e Categoria 3. Problematização do fluxo 

de atendimento. Considerações finais: a identificação de problemas empíricos (filas em horários 

e ambientes desfavoráveis, tensões na relação entre profissionais e usuários do SUS, e 

exposições desnecessárias do serviço nas redes sociais), atrelada às questões advindas da 

revisão de literatura e as discussões nos grupos educativos, que apontaram a importância do 

princípio da integralidade como o direito ao acesso à saúde e a comunicação horizontal entre 

os diferentes pontos de atenção na rede, confirmaram que a Educação Permanente em 

Saúde, pode contribuir para implementar mudanças no processo de trabalho e fortalecer o 

princípio da integralidade do acesso em saúde. 

 

Palavras-chave: Educação Permanente; Agendamento de Consultas; Integralidade em Saúde. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study has as object of study the Permanent Health Education as a strategy for 

reorganization of a specialty service in the northwestern region of Rio de Janeiro State. The 

general objective is to develop a flowchart to reorganize the specialized appointment scheduling 

service at the secondary level of health care; and the specific objectives, describe the current 

operation of the appointment / appointment service for medical specialties and other 

professionals in secondary care; identify the knowledge of the professionals involved regarding 

the process of organization of the specialized consultation regulation system; record to what 

extent / or how knowledge of professionals about completeness interferes with the process of 

organizing the appointment consultation service for specialties; to reflect on how continuing 

health education can contribute to the reorganization of a specialty service in the northwestern 

region of the state, aiming to strengthen the integrality of access to health. Methodology: 

research of descriptive nature, exploratory, with qualitative approach and based on the 

foundations of convergent care research. The field study was conducted at the Dr. Raul 

Travassos Health Center, in the municipality of Itaperuna, State of Rio de Janeiro. The research, 

approved by the Research Ethics Committee of the Fluminense Federal University School of 

Medicine and approved under No. 2,770,321, was conducted in two stages. The first stage 

established an observation process, the intention of which was the need to identify what was 

the process of scheduling appointments and applying a questionnaire, and the second stage with 

five workshops, which had the following themes: 

1. Critical look: look at current professional and organizational practice and rethink the 

principles of SUS with emphasis on integrality of access; 2. Constructive look: break with the 

fragmentation of attention through a new way of doing the service. 3. Expanded look: think 

about how to restructure health care professionals and the population with the restructuring of 

the health service. 4. Evaluative look: the group was led to re-evaluate the proposal. 5. Political 

look: through exposure and discussion of the work with the municipal health council. As a 

product, the implementation of the Permanent Health Education Program in Itaperuna, the 

establishment of permanent health education workshops, and the construction of a flowchart 

for reorganization of the specialized consultation regulation system. The results of the 

participant observation, the questionnaire and the educational groups, analyzed according to 

Bardin, Paulo Freire's theoretical framework and the National Policy of Permanent Education 

in Health, emerged in three thematic categories: Category 1. Approximation of the service 

proposal, Category 2. Integrality of access: from theory to practice and Category 3. 

Problematization of the flow of care. Final considerations: the identification of empirical 

problems (queues at unfavorable times and environments, tensions in the relationship between 

SUS professionals and users, and unnecessary exposures of the service in social networks), 

linked to issues arising from the literature review and discussions in educational groups. , who 

pointed out the importance of the principle of comprehensiveness as the right to access to health 

and horizontal communication between the different points of attention in the network, 

confirmed that Permanent Health Education can contribute to implement changes in the work 

process and strengthen the principle. integrality of health access. 

Keywords: Permanent Education; Appointment Scheduling; Integrality in Health. 
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ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente dissertação está desenhada em nove capítulos. O primeiro capítulo refere-se 

a Introdução, que discorre sobre a escolha do tema, justificativa, relevância do estudo, 

contribuição, objeto do estudo, questões norteadoras e delimitação do objetivos: geral e 

específicos. 

O segundo capítulo, apresenta a Fundamentação Temática, com reflexão sobre o 

princípio da Integralidade, da Rede de Atenção à Saúde e da Política de Regulação do SUS.  

O terceiro capítulo apresenta o Referencial Teórico-Político, através dos pensamentos 

de Paulo Freire sobre o processo ensino-aprendizagem na conjuntura do sujeito inacabado e 

integrado em seu meio e sua base dialógica e democrática; e através da Política de Educação 

Permanente em Saúde (EPS) e seu reflexo no processo de trabalho. 

O quarto capítulo detalha a Metodologia utilizada no estudo proposto afim de, alcançar 

os objetivos do estudo. Ele está subdividido da seguinte maneira: tipo do estudo, aspectos éticos 

da pesquisa, riscos e benefícios e síntese do estudo. 

No quinto capítulo, foram apresentados os Resultados e a Discussão referentes ao 

primeiro e segundo objetivo do trabalho, descrito com o título “Compreensão do serviço”. 

Nessa discussão surgiu a primeira categoria: Aproximação da proposta do serviço. 

No sexto capítulo, foram apresentados os Resultado e a Discussão referente ao terceiro 

objetivo do trabalho, descrito com o título “E a integralidade onde está?”, que emergiu a 

segunda categoria: Integralidade do acesso: da teoria à prática. 

No sétimo capítulo, foram apresentados os Resultados e a Discussão referente ao quarto 

objetivo do trabalho, descrito com o título “Problematizar é bom”, que emergiu a terceira 

categoria: Problematização do fluxo do atendimento. 

O oitavo capítulo, descreve o Produto, a implantação do Programa de Educação 

Permanente em Saúde no município de Itaperuna e a construção de um fluxograma, pensado, 

discutido e planejado como estratégia para a reorganização do sistema de regulação de consultas 

especializadas afim de, fortalecer o princípio da Integralidade. 

O nono capítulo dispõem sobre as Considerações Finais, com as observações relevantes 

da análise, as contribuições mais importantes e a percepção dos limites e sugestões para uma 

possível continuidade da pesquisa relacionada à temática proposta. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO DA PESQUISA 

 

A iniciativa de realizar esta pesquisa derivou da minha vivência profissional na saúde 

do município de Itaperuna, onde atuo como enfermeira desde o ano de 2009, com uma 

interrupção de aproximadamente 3 anos nesse período. Pude colaborar profissionalmente em 

diversos setores, tais como estratégia de saúde da família, saúde mental, urgência e emergência, 

na coordenação do programa de saúde da mulher, do programa de controle de tabagismo e 

atualmente, do programa de educação permanente em saúde.  

Durante o período de trabalho desenvolvido na secretaria de saúde deste município, uma 

das minhas maiores inquietações, diz respeito ao método adotado para a regulação de consultas 

no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos. A presença de usuários do SUS, que passam boa parte 

do seu dia e até pernoitam nas dependências do serviço à espera da liberação de fichas para 

profissionais especialistas, as constantes confusões que são desencadeadas em função do 

método adotado, a percepção de que possa existir a interrupção da atenção ocasionada pelo 

“engessamento” do método de trabalho, a inexistência do comprometimento social, econômico, 

psicológico neste ambiente, e a noção teórica sobre os preceitos do SUS, são alguns dos 

principais fatores determinantes para minha mobilização.  

Observar pessoas tanto tempo na fila de espera, sem saber se tiveram condições de se 

alimentarem, se tem algum familiar dependente em casa que necessite da atenção deste, a 

humilhação de estarem expostos as condições climáticas e também as pessoas que circulam 

esse ambiente enquanto aguardam o momento de dispensação das fichas, além da ocorrência 

de distribuição das fichas sem nenhum método de classificação que respeite o usuário que mais 

necessita ou que tenha chegado referenciado de outra unidade, são algumas das principais 

motivações para a abordagem desse tema.  

Terminei a faculdade aos 22 anos e sempre tive o senso de justiça social enraizado em 

mim. Acredito que a educação pessoal a mim dispensada, associada a educação da formação 

profissional vem me lapidando no sentido de não me neutralizar diante de situações como essa, 

mesmo que complexas, pois são dignas de serem analisadas, discutidas e refletidas 

coletivamente, com a esperança de que propostas de soluções surjam e sejam benéficas a 

população e consequentemente ao SUS. 
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A aspiração por uma atenção digna ao usuário, que não despreze os encaminhamentos 

feitos aos usuários, que contribua para melhorar o processo de organização do serviço de 

regulação de consultas especializadas, se tornou mais concreta após ser aceita no mestrado 

profissional de ensino em saúde. A maneira mais próxima de atingir esse objetivo foi 

participando do processo de instituição do Programa de Educação Permanente em Saúde no 

Município de Itaperuna-RJ. 

Assim, ao entrar no Programa de Mestrado Profissional em Ensino na Saúde, 

identifiquei a oportunidade de contribuir com o problema adscrito. Logo, o primeiro passo a ser 

tomado foi a implantação do Programa de Educação Permanente em Saúde. Certamente o 

assunto é desafiador e não se limita ao município de Itaperuna.  No entanto, não só minha 

formação como enfermeira, que por si só já apresenta motivos de sobra para o cuidado com o 

próximo, mas meus princípios e valores pessoais, me convidaram para lutar por um sistema de 

saúde mais efetivo, digno e respeitoso. 

Desde o início da minha atuação na coordenação da Educação Permanente em Saúde, 

foram realizadas discussões com a equipe de saúde da unidade/setor/serviço responsável pela 

regulação de consultas especializadas, sobre as dificuldades vivenciadas no dia a dia da 

população, em relação à maneira como é processado esse trabalho no centro de referências, 

tudo com a autorização da gestão. No entanto, no que se refere a gestão, o interesse pelo assunto 

abordado e pela continuidade da abordagem, foram entraves percebidos no decorrer de todo 

esse processo. 

A minha inserção no Mestrado Profissional em Ensino na Saúde: Formação Docente 

Interdisciplinar para o Sistema Único de Saúde (SUS) na UFF, permitiu, através da linha de 

pesquisa: Educação Permanente em Saúde, a oportunidade de analisar como acontece o 

processo de regulação de consultas especializadas no município. Através desse trabalho de 

pesquisa, foi possível elaborar por meio de oficinas, com o tema: “Marcação de 

consultas/serviço de referência do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos: Como posso ajudar?”, 

um instrumento que pode vir a contribuir para a mudança no sistema de regulação.  

A observação realizada in loco, apresenta o processo de trabalho vivenciado por 

desgastes psicológicos e tensões, tanto da parte dos profissionais, como da parte dos usuários, 

bem como as constantes discussões acerca do assunto em blogs da cidade, como importantes, 

para motivarem a realização deste estudo. A criação de um fluxograma de atendimento foi 

proposto, afim de refletirmos a necessidade de fortalecer o Sistema Único de Saúde, com ênfase 

no princípio da Integralidade.  
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Dentre as dificuldades identificadas durante o período de observação, enfatiza-se uma 

metodologia de regulação das consultas especializadas que acabam por limitar ou até mesmo 

interromper a continuidade da atenção em saúde. Este processo apresenta entraves para o 

respeito aos preceitos do Sistema Único de Saúde, que comprometem a atenção à saúde dos 

usuários. Assim, a partir da pesquisa, que trouxe uma aproximação mais real do serviço, foi 

possível observar casos de usuários que necessitavam de atendimentos especializados e que por 

ocasião do “engessamento” do método de regulação, tiveram suas demandas comprometidas. 

Acredita-se que é possível pensar em um processo de trabalho que utilize uma 

tecnologia mais leve, tecnologia essa que valoriza a comunicação, as relações, a autonomia e 

também o acolhimento (MERHY, 1997), com uma organização mais efetiva nos modos de 

operacionalizar a regulação, que caminhe para uma atenção mais integral ao usuário, uma vez 

que a manutenção de filas de espera em horários engessados, exemplificando burocratização do 

serviço, contribui para reforçar desgastes e tensões que acabam expondo trabalhadores e 

serviços desnecessariamente na mídia, e por sua vez dificultam as relações interpessoais no 

processo de trabalho. 

Desse modo, provocar encontros e discussões entre o coletivo de profissionais, a partir 

de oficinas de trabalho para sugestões de uma mudança no modo de operar o trabalho, a partir 

da construção de um fluxograma que otimize o atendimento humanizado, a continuidade da 

atenção, a comunicação e efetive o diálogo entre os serviços, pode ser útil para melhorar a 

representação da imagem do serviço de saúde pública, melhorar a qualidade do atendimento e 

minimizar desencontros com os meios de divulgação de informações. Essa sempre foi uma 

situação causadora de muita inquietude enquanto trabalhadora do SUS, que presa pelos 

conhecimentos teóricos e por uma prática ética e compromissada com os princípios 

constitucionais. 

Estar cursando o Mestrado Profissional de Ensino em Saúde e coordenando o Programa 

de Educação Permanente em Saúde no município, caracteriza maior possibilidade de contribuir 

para a transformação do processo de trabalho que institui o fluxo de atendimento do serviço de 

regulação, com vistas à implementação de processos que caracterizam a integralidade do acesso 

à saúde. 

Em busca de otimização da saúde pública e dos processos que proporcionam um 

fortalecimento do princípio da integralidade do acesso, é que se faz necessário repensar a 

organização deste serviço. Além disso, esta experiência incorpora grande expectativa de 

colaboração com a sociedade loco-regional, sendo um problema que vai para além dos serviços 
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de saúde do município, atingindo muitas cidades vizinhas que têm pactuado acordos para 

também utilizarem os serviços especializados como referência. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Após 30 anos da criação do Sistema Único de Saúde, sem diminuir o seu avanço, é 

perceptível que ainda existe limitações para o desenvolvimento e fortalecimento desse sistema 

público de saúde. Sua construção em desenvolvimento apresenta avanços, mas também muitos 

desafios e dificuldades em se apresentar como um sistema de saúde integral. Não caracterizando 

exclusão das progressões existentes nessa caminhada, os desafios apontados são análises 

importantes que perpassam pontos do sistema. 

No Brasil, a saúde é um assunto de relevância pública, pois é um direito fundamental, 

que tem no Estado o dever de sua garantia. O sistema único de saúde tem uma mesma filosofia 

de atuação e organização de nível nacional, que respeita uma mesma lógica. Cita a 

universalidade, a integralidade, a equidade, a descentralização, a regionalização e 

hierarquização, a participação do setor privado, a racionalização, a eficácia e eficiência e a 

participação popular (IDEC, 2003). 

Segundo o Ministério da Saúde, o SUS está baseado em preceitos constitucionais e é 

norteado através dos seguintes princípios doutrinários: Universalidade, que garante a atenção à 

toda e qualquer pessoa a todo serviço público de saúde, bem como os contratados pelo governo; 

Equidade, que assegura os serviços e as ações nos diferentes níveis de complexidade, de acordo 

com a necessidade do indivíduo; e a Integralidade, que compreende a pessoa indivisivelmente, 

bem como integrante de uma comunidade, com ações de promoção, proteção e recuperação, 

com a não fragmentação da atuação das unidades prestadoras de serviços, que possa permitir 

uma assistência integral, com uma visão integralizada de um sistema de saúde também 

integralizado (BRASIL, 1990).  

Desse modo, muitos são os desafios para o funcionamento deste sistema, que foi 

planejado com uma direção única em cada esfera de governo, e com o controle social realizado 

pelos usuários. As ideias, não ocorrem de forma rápida. É necessário um esforço no sentido de 

conhecer melhor o SUS, sua forma de planejamento e funcionamento, de modo que possa 

cumprir com o legítimo compromisso de assegurar a todos, indistintamente, os serviços e ações 

de saúde equânime, adequada e progressiva (BRASIL, 1990).  
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A integralidade é a forma de concretizar a política de saúde e de superar os obstáculos, 

capaz de implantar um novo olhar no processo de trabalho, na comunicação entre as gestões do 

SUS e nas relações com a população (PINHEIRO, 2009), além de respeitar a dignidade humana, 

compreendendo-o por completo, com ações de saúde individuais e coletivas, para a prevenção 

e tratamento (IDEC, 2003). 

Pinto et al. (2017), relata que o tempo de espera para tratamento eletivo, ou seja, não 

emergencial, está entre as principais preocupações das políticas de saúde de vários países, 

incluindo o Brasil, que se apresenta carente na sistematização deste tempo. E como política 

estratégica do SUS na formação e desenvolvimento de profissionais, a Política Nacional de 

Educação Permanente em saúde, instituída pela portaria GM/MS n.198 de 2004, e republicada 

pelo Diário Oficial da União em 2007, sob o nº.1.996, permite a problematização no cotidiano 

do trabalho, considera as necessidades de saúde das pessoas e das populações e a transformação 

profissional e organizacional (BRASIL, 2009). 

Logo, a educação é uma das alternativas que pode contribuir para efetivar mudanças no 

processo de desenvolvimento do SUS, que tem entre suas prioridades a integralidade da atenção 

à saúde e a horizontalidade progressiva do cuidado, onde trabalha a ideia de rede de saúde, que 

assegura o acolhimento e a responsabilização pelos problemas das pessoas e da população nos 

diversos serviços de saúde (BRASIL, 2009). 

Assim, esse trabalho se justifica por compreender que o princípio da integralidade é um 

fator desafiador no Sistema Único de Saúde, bem como essencial para fortalecê-lo e que a 

Educação Permanente em Saúde pode ser uma estratégia de transformação dos processos de 

trabalho, que fomenta a concretização do SUS. 

 

1.3 RELEVÂNCIA 

 

As lacunas na saúde pública, são alvo de investimentos do governo federal, realizados 

a partir do incentivo ao desenvolvimento de pesquisas em saúde no país. Para tanto, criou-se a 

Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde (APPMS), elaborada, com intuito 

de identificar as demandas de “pesquisa cujos resultados possam prevenir e solucionar 

problemas de saúde pública, promover a melhoria da qualidade da atenção e contribuir para a 

implementação de políticas públicas de saúde mais efetivas”. Na primeira edição do Ministério 

da Saúde de 2018, um dos temas prioritários, mais uma vez foi “A Gestão do Trabalho e 

Educação em Saúde” (BRASÍLIA, 2018). 
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Para corroborar com a relevância da temática citada, segue no “apêndice A” o artigo: 

“Educação permanente em saúde como estratégia de reorganização dos serviços de referência: 

revisão integrativa”, que foi enviado a editora Brasil Multicultural, para publicação no livro 

“Tendências e controvérsias nas pesquisas em Ciências Sociais e Saúde”. Esse artigo demonstra 

a escassez da abordagem conceitual da educação permanente em saúde e da aplicabilidade no 

processo de trabalho para fins de reorganização de serviços de referência. Por meio da revisão 

foi possível observar artigos que continham traços da metodologia ativa, muito utilizada pela 

educação permanente, identificando respostas positivas às demandas. Assim, percebeu-se uma 

lacuna, constituindo assim, o tema em questão relevante para maiores discussões e abordagens. 

 

1.4 CONTRIBUIÇÃO 

 

Na proposição de instituir o Programa de Educação Permanente em Saúde no município 

de Itaperuna e refletir com os profissionais a elaboração de um fluxograma para reorganizar o 

sistema de regulação de consultas especializadas, acredita-se na contribuição para o 

fortalecimento do Sistema Público de Saúde, a partir do respeito aos princípios fundamentais 

do SUS, em especial, o princípio da integralidade. 

 

1.5 OBJETO DO ESTUDO 

 

Educação Permanente em Saúde como estratégia para reorganização de um serviço de 

especialidades na região noroeste fluminense do Estado do Rio de Janeiro.  

 

1.6 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 Como tem sido o funcionamento atual (processo de organização) do serviço de 

agendamento / marcação de consultas para especialidades médicas e de outros 

profissionais na atenção secundária? 

 O que sabem os profissionais envolvidos sobre o processo de organização do serviço 

secundário de atenção? 

 Em que medida o conhecimento dos profissionais sobre integralidade interfere no 

processo de organização do serviço de marcação de consultas para especialidades? 
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 Como a EPS pode contribuir para reorganizar o serviço de agendamento / marcação de 

consultas especializadas no nível secundário de atenção à saúde? 

 

1.7 DELIMITAÇÃO DOS OBJETIVOS 

 

1.7.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um fluxograma para reorganizar o serviço de agendamento / marcação de 

consultas especializadas no nível secundário de atenção à saúde.  

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

 Descrever o funcionamento atual do serviço de agendamento / marcação de consultas 

para especialidades médicas e de outros profissionais na atenção secundária;  

 Identificar o conhecimento dos profissionais envolvidos quanto ao processo de 

organização do sistema de regulação de consultas especializadas;  

 Registrar até que ponto / ou de que modo o conhecimento dos profissionais sobre 

integralidade interfere no processo de organização do serviço de marcação de consultas 

para especialidades;  

 Refletir como a Educação Permanente em Saúde pode contribuir para a reorganização 

de um serviço de especialidades na região noroeste fluminense, visando fortalecer a 

integralidade do acesso à saúde. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEMÁTICA 

 

2.1 INTEGRALIDADE: CONCEITOS E IMPLICAÇÕES PARA O SUS 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, representa na prática, a garantia do direito constitucional da saúde como 

dever do Estado, integrando nas ações públicas de saúde os serviços privados contratados e 

conveniados com este sistema. O seu desenvolvimento ocorre de acordo com as diretrizes 

propostas no art. 198 da Constituição Federal e obedece dentre os muitos princípios, o da 

universalidade, integralidade, participação social, descentralização, regionalização, 

hierarquização da rede e resolutividade (REIS; ARAÚJO; CECÍLIO, 2006).  

A transformação consolidada na CF de 1988, se deu pela inexistência de um sistema de 

saúde adequado, racional, integrado, com discrepância nos serviços ofertados em diferentes 

lugares, insatisfação e preocupação da população em relação ao atendimento à saúde 

(BRASÍLIA, 1990). Assim, Carnut et al (2016), relembra que as ditas ‘formas operacionais’, 

traduzem aos profissionais desinformados ou desavisados, como ele prefere chamar, as formas 

certas de operar as práticas sanitárias respeitando a filosofia do sistema.  

Apesar do desenho interessante que o SUS propõem em suas bases legais, na prática, é 

possível identificar lacunas operacionais, principalmente no que diz respeito a “força tarefa” do 

serviço, ou seja, o trabalho coletivo de profissionais. Seja na gestão ou na assistência, o que se 

observa é um distanciamento entre o que está no impresso e o que é realmente efetivado. Dentre 

os princípios de maior relevância e ao mesmo tempo de maior desafio do SUS, destaca-se o 

princípio da Integralidade.  

De acordo com Viegas e Penna (2015), a integralidade surgiu exatamente como proposta 

de superação dos desafios na consolidação do SUS, de forma a garantir a assistência integral à 

saúde, cumprindo com o dever e o direito dos cidadãos, profissionais e gestores. Pinheiro 

(2009), corrobora com esse pensamento e complementa ao dizer que ela é a forma de 

concretizar a política de saúde, pois supera os obstáculos e implanta um novo olhar no processo 

de trabalho, na comunicação entre as gestões do SUS e nas relações com a população. 

Remetendo-se ao contexto histórico, o princípio da integralidade proposto pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), inicialmente apresentou três sentidos a priori, a integralidade como boa 

prática profissional, como modo de organização das práticas e como resposta do governo para 



23 
 

 

os problemas específicos de saúde (BVS, 2014). Nesse contexto, a ênfase se dará no conceito 

de integralidade pelo viés da organização do acesso as práticas de atenção à saúde. 

Assim, como forma de ampliar as possibilidades de obter a realização de um cuidado 

integral e da integração dialógica nas diferentes esferas de profissões e especializações é que 

surgiu a estratégia de saúde da família (CAMPOS; DOMITTI, 2007). 

Diversos autores refletem sobre a dimensão que este princípio tem em sua compreensão 

conceitual. O campo de estudo é amplo e complexo. No entanto, para que se tenha um melhor 

entendimento do foco desta pesquisa, será feito uma abordagem mais enfática quanto a 

integralidade do acesso, no sentido da organização da rede, em especial, como acontece essa 

comunicação e a continuidade da atenção deste usuário nos serviços de saúde.  

A integralidade, no SUS, têm, segundo Pinheiro e Mattos (2003), uma concepção difusa, 

complexa e polissêmica. Ela pode ser definida como a oferta de serviços de saúde para 

problemas sociais, biológicos e psicológicos, como para prevenção, promoção, tratamento, 

reabilitação, cuidado e paliação (FRACOLLI et al., 2011; MENDES, 2012). Umas das 

diferentes formas de operacionalizar a integralidade está exposta na Constituição Federal de 

1988, que relata o ‘atendimento integral’ (BRASIL, 1988), como a necessidade de compreender 

o indivíduo como um todo, ou seja, um ser biopsicossocial.  

Para além da compreensão da integração das ações e serviços individuais e coletivos de 

atenção à saúde em todos os níveis de complexidade do sistema, este princípio é compreendido 

em sua complexidade biopsicossocial e espiritual (BARROS; GONDIM, 2014). Ele respeita a 

dignidade humana, não fragmentando o ser humano, nem o contexto em que está inserido, mas 

visa ao todo, com ações de saúde individuais e coletivas, para a prevenção e tratamento (IDEC, 

2003).  

Conforme observado, Starfield (2002), ressalta que a integralidade pode ser 

compreendida sob óticas diferentes entre si, porém não excludentes, pois tem a capacidade de 

destacar uma gama de diversidade interligada a uma mesma questão. Logo, ele diz que a 

integralidade pode ser vista e compreendida pelo viés das ações de prevenção e promoção da 

saúde, sem causar prejuízos aos serviço assistenciais, através de saberes que se complementam 

em uma mesmo espaço, como nos diferentes níveis de complexidade, onde a integração destes 

serviços permite a satisfação das necessidades demandadas pelo cidadão.  

Nesta senda, Mattos (2004) expressa um desafio na prática do SUS, na visibilidade do 

princípio da integralidade, que dentre todos os outros princípios, talvez seja o mais tímido em 

sua trajetória. O acesso universal aos serviços de saúde pública tem na igualdade de acesso, um 
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caminho mais longo a percorrer. Quanto a integralidade da atenção, poucas foram as 

observações, de modo que não há um ganho generalizado, nem tão pouco visivelmente 

almejado. 

A dificuldade em alcançar esse princípio pode estar relacionado a pluralidade de 

conceitos atribuídos a ele. Nesse contexto, várias são as concepções deste conceito e até mesmo 

o “não conceito, defendido por Camargo. Mattos, revela a integralidade como uma forma de 

organizar as políticas, os sistemas e as práticas de saúde, enquanto Ayres aborda a noção do 

cuidado antes da intervenção. Xavier et. al, reflete no sentido do campo dos saberes e das 

práticas, e a Lei nº 8.080/90, perpassa o viés do acesso aos níveis de atenção do sistema 

(SANTANA et al., 2010). 

É perceptível a multiplicidade dos conceitos que permeiam o sentido da integralidade. 

Essa é uma característica que torna esse princípio complexo. Para tanto, esse trabalho irá abster-

se de discutir o princípio na sua totalidade e enfatizará o conceito que abrange o acesso dos 

usuários aos serviços de saúde, que necessitam portanto, caminhar pela rede de atenção dentro 

do SUS, especialmente os que demandam atendimento ambulatorial especializado. 

 

 Integralidade do acesso  

 

A integralidade é um dos princípios doutrinários norteadores do Sistema Único de 

Saúde, que compreende a pessoa indivisivelmente, bem como integrante de uma comunidade, 

com ações de promoção, proteção e recuperação, com a não fragmentação da atuação das 

unidades prestadoras de serviços, que permita uma assistência integral (BRASIL, 1990). 

Compreende-se a complexidade do conceito de integralidade, porém, essa última etapa, 

caracterizada pela não fragmentação da atuação das unidades prestadoras de serviço, permite 

uma visão de movimentação desse usuário nos diferentes serviços de saúde, e é exatamente 

nesse ponto que será refletido esse princípio. Para tal, foi escolhido o conceito de integralidade 

do acesso, na compreensão de que a atenção não ocorre em um único dispositivo, mas na soma 

de diversos serviços que se complementam dentro da rede. 

Nesse contexto, da integralidade do acesso, num sentido de movimentação desse usuário 

dentro da rede de atenção à saúde de acordo com a sua demanda, principalmente para as 

consultas especializadas, é possível dizer que o assunto continua complexo, uma vez que infere 

características que possibilitam ou dificultam esse acontecimento, tais como condições 

socioeconômicas, barreiras geográficas, organização dos serviços, qualidade da atenção 
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ofertada na atenção primária, a presença de um sistema de regulação ou de um método para 

tornar a comunicação entre os dispositivos efetivos, o interesse político administrativo, o 

conhecimento de gestores e trabalhadores envolvidos diretamente na administração e 

assistência dos serviços, número de profissionais suficientes e capacitados, infraestrutura 

adequada, entre outros. 

A discussão do princípio da ‘integralidade’, permite refletir e perceber a sua presença 

aplicada no dia a dia dos serviços ou a sua ausência em tais contextos (SILVA et al., 2017). 

A integralidade do acesso, no contexto da regulação de consultas especializadas, pode 

ser enxergada no sentido da lógica de um sistema sem muros e barreiras para o atendimento ao 

usuário nos diferentes níveis de atenção, permitindo a articulação adequada entre estes níveis, 

em forma de rede afim de, proteger a saúde como direito social instituído.  

De maneira alguma pretende-se reduzir o conceito da integralidade do acesso a 

exclusividade do atendimento especializado uma vez que, para se obter tal atenção, muita das 

vezes faz-se necessário o atendimento do usuário em diferentes níveis de densidade tecnológica. 

No entanto, optou-se por essa definição para destacar o caminho do usuário na rede de atenção 

à saúde. O entendimento da integralidade, permite não só compreender o usuário como um ser 

integral, mas também sua trajetória na rede de saúde. Em face da necessidade de transitar em 

vários serviços para que o atendimento integral aconteça é que denominamos integralidade do 

acesso do usuário ao SUS.   

Mattos (2001), complementa essa visão ao expressar o princípio da integralidade como 

uma das diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde, que prioriza as atividades preventivas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais. 

Uma aproximação desse conceito é visto nas palavras de Fracolli et al. (2011), que 

descreve a integralidade como fruto de uma articulação dos serviços de saúde, que constitui um 

desafio sua concepção em rede articulada e integrada no interior de cada processo de trabalho. 

Esse olhar é reafirmado e ampliado por Viegas e Penna (2015) ao dizer que a integralidade e o 

cuidado em saúde ocorrem sob uma perspectiva intersetorial.  

Fazer a rede se comunicar com equilíbrio requer qualificação para que o trabalho 

funcione internamente de modo satisfatório, número suficiente de profissionais disponíveis e 

qualificados para a demanda de saúde da população, planejamento para uma articulação 

adequada com infraestrutura física, tecnológica e complementação da rede pelos prestadores 

dos serviços de saúde, com realização das atividades, respeitando a mesma lógica de atuação 
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do SUS, para isso, faz necessário contar também com gestores comprometidos com o SUS, que 

disponha esforços para otimizar a atenção primária e sua comunicação com a rede de atenção. 

O acesso entretanto, elimina as barreiras impostas ao usuário no Sistema Único de 

Saúde. É caracterizado pela entrada desse usuário direto no sistema ou quando se faz necessária 

a continuidade da atenção. Sabe-se que as barreiras para o acesso são inúmeras, dentre elas a 

acessibilidade geográfica, disponibilidade de serviços, número de profissionais suficientes, a 

própria condição socioeconômica do usuário e o grau de acolhimento e vínculo. Para superar 

esses desafios, é importante que os serviços de saúde sejam de fácil acesso, de qualidade e em 

quantidade suficiente (BRASIL, 2012).  

A Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), compreende a integralidade como a 

integração entre as ofertas espontâneas e programadas no fazer dos serviços de saúde (BRASIL, 

2011). Para que os usuários desfrutem das ofertas relatadas, é necessário pensar num acesso 

que respeite a necessidade, a urgência, o encaminhamento, a prioridade, entre outros aspectos. 

A capacidade de tornar efetivo a articulação entre os níveis de complexidade, 

racionalizam o sistema e aumentam a resolutividade e o atendimento das demandas. A 

preocupação para a efetiva consecução desse princípio se encontra na prática humanizada dos 

serviços e das ações no âmbito do SUS (BRASIL, 2000). 

Dessa maneira, Mandu (2004), expressa que humanizar o atendimento, é assegurar além 

de um atendimento humano, o tratamento de um ser humano ao outro, também os valores 

pautados na equidade, na integralidade da atenção, reconhecendo o trabalhador como usuário e 

cidadão de direitos. Rizzoto (2002), conclui que “não dá para caracterizar de outra forma, senão 

como absolutamente desumano as filas enormes, inúmeras, persistentes e cotidianas na porta 

dos serviços de saúde.”  

Pensar num atendimento humanizado, requer considerar dar respostas as necessidades 

pelas quais as pessoas buscam os serviços de saúde. Não é incomum enxergar a existência de 

prestação de serviços de saúde fragmentada, com foco na produção dos atos e desconsideração 

da articulação diante das queixas dos usuários. Para avançar, é necessário impor um referencial 

comprometido com a ética, com a vida, com a promoção e com a recuperação da saúde 

(MACHADO, 2007). 

Ainda que diversas barreiras formais para o acesso universal tenham sido vencidas no 

momento em que este se tornou constitucional, ainda é possível perceber barreiras informais 

para o acesso. Os serviços de saúde permanecem com suas práticas de percepções segregadas 

do usuário e negando assim, as complexidades, particularidades e necessidades individuais do 
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cidadão (MATTOS, 2004). Um dos problemas visivelmente identificado é a fragilidade do 

processo de referência e contra referência, que se definem em dificuldades para o sistema 

público de saúde. 

É necessário que haja comprometimento para que, não apenas as ofertas aconteçam, mas 

que as condições de usufruir dessas ofertas sejam bem planejadas. Para tanto, é importante que 

os gestores de saúde e todos os profissionais envolvidos com o trabalho conheçam o Sistema 

Único de Saúde e priorizem, lutem, qualifiquem, respeitem e executem, para que assim, os 

direitos possam ser garantidos conforme apregoa a Constituição Federal de 1988.  

Logo, é imprescindível alimentar uma relação ética e humanizada dos profissionais em 

relação às demandas dos usuários nos serviços de saúde, suas necessidades biológicas, 

psicológicas e sociais. Acolher individualmente e permitir a qualificação da escuta para além 

da queixa principal, refletir suas necessidades, planejar e orientar seu caminho pela rede é 

indispensável para a obtenção de resultados positivos em relação ao usuário e a organização 

dos serviços de saúde.  

É um grande desafio para o sistema de saúde pensar na efetivação do princípio da 

integralidade do acesso, uma vez que muitos são os problemas a serem enfrentados. Segundo 

Lorenzo et al., (2002) a dificuldade em concretizar o atendimento integral no sentido do acesso, 

não se limita apenas aos países em desenvolvimento como o Brasil, mas cita a Espanha que 

também enfrenta tal desafio.  

No entanto, quando essas necessidades são refletidas, discutidas e postas à luz do poder 

público, torna-se mais palpável a possibilidade de reformulação das políticas de saúde local. 

Essa transformação se dá a partir da mobilização social, da conscientização política e finalmente 

da construção de serviços de saúde politicamente comprometido com as necessidades 

demandadas pela sociedade, que garanta um atendimento universal, integral e equitativo.  

 

2.2 REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE: PERSPECTIVA DE ATENÇÃO INTEGRAL À 

SAÚDE 

 

Ao longo dos anos de existência do SUS - Sistema Único de Saúde, tem-se preconizado 

a assistência integrada de ações preventivas e assistenciais à saúde das pessoas (BRASIL, 

2011). Essa é uma característica da evolução de 30 anos de existência com reestruturação 

contínua de leis, resoluções, portarias, políticas e programas de saúde, objetivando reafirmar 

seus princípios e diretrizes e qualificar a atenção em saúde. 
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A implementação das RAS no Brasil, vem sendo trabalhada desde a reforma sanitária 

que resultou na construção do SUS. O art. 198 da Constituição Federal de 1988, propõe que as 

ações sejam feitas de forma integrada em saúde, ao estabelecer que "as ações e serviços públicos 

de saúde 'integrem' uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

pautado nas diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação da 

comunidade"(BRASIL, 1988). 

Pode-se conceituar as RAS como arranjos organizados de ações e serviços de saúde, de 

diferentes densidades tecnológicas, que se integram por meio de sistemas de apoio técnico 

logístico e de gestão, e buscam a garantia da integralidade do cuidado (BRASIL, 2012).  

A atenção à saúde organizada em rede surge com intuito de sanar a fragmentação da 

atenção, com capacidade de ser eficaz no atendimento das necessidades da população.   

Para Mendes (2009), seriam organizações poliárquicas, de conjuntos de serviços de 

saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação 

cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a 

determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde - prestada no tempo certo, 

no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e com equidade, 

com responsabilidades sanitária e econômica e gerando valor para a população. 

Assim, as redes de organizações prestam um contínuo de serviços a uma população 

definida e se responsabilizam pelos resultados clínicos, financeiros e sanitários relativos a essa 

população (FREITAS et al., 2015). Internacionalmente, a organização mundial de saúde de 

2008 recomenda que as redes englobem a gestão e a oferta de serviços de saúde de forma que 

as pessoas recebam um contínuo de serviços preventivos e curativos, de acordo com as suas 

demandas no decorrer de suas vidas e por meio de diferentes níveis de atenção à saúde (OMS, 

2010). Castells (2000), compreende como novas formas de organização social, do Estado ou da 

sociedade, intensivas em tecnologia de informação e baseadas na cooperação entre unidades 

dotadas de autonomia. 

De maneira semelhante, as redes são serviços integradas de saúde, sistemas organizados 

de serviços de saúde, sistemas clinicamente integrados ou organizações sanitárias integradas, 

que podem ser definidas organizações que prestam ou provêm arranjos para a prestação de 

serviços de saúde equitativos e integrais a uma população definida, e que se dispõe a prestar 

contas pelos seus resultados clínicos e econômicos e pelo estado de saúde da população a que 

ela serve (MENDES, 2011).  
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Freitas e Pinho (2015), destacam na Portaria GM nº 4.279/2010, que instituiu as Redes 

de Atenção à Saúde no SUS, seis características importantes, dando ênfase à forma horizontal 

de relação da atenção, que compreende todos os serviços igualmente importantes para o alcance 

dos objetivos das redes de atenção à saúde, comprometidos com uma atenção contínua nos 

diferentes níveis; a atenção primária à saúde como principal articuladora na comunicação com 

os outros serviços, atuando como principal porta de entrada do usuário no sistema de saúde, 

com obtenção de vínculo e garantia do encaminhamento de acordo com a necessidade, 

fortalecendo a integralidade, a eficácia, a continuidade e a eficiência do sistema único de saúde; 

a realização de um planejamento voltado à ações que considerem as necessidades de saúde de 

uma população específica; a oferta de uma atenção contínua e integral; um cuidado 

multiprofissional, de ação interdisciplinar, que compartilhe e corresponsabilize a prática de 

saúde; o compartilhamento dos objetivos e compromissos com os resultados sanitários e 

econômicos. 

Essa mesma portaria, estabelece diretrizes organizativas, que busca entre outros 

objetivos, garantir o acesso integral. Por integralidade entende-se: 

(...) um dos princípios constitucionais do SUS que garante ao cidadão o direito 

de acesso à atenção à saúde, contemplando desde ações assistenciais em todos 

os níveis de complexidade (continuidade da assistência), até atividades 

inseridas nos âmbitos da prevenção de doenças e de promoção da saúde. 

Prevê-se, portanto, a cobertura de serviços em diferentes eixos, o que requer 

a constituição de uma rede de serviços (integração de ações), capaz de 

viabilizar uma atenção integral (BRASIL, 2008, p. 62). 

 

A Lei nº 8.080/90, regulamentada pelo Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, define 

universal e igualitário o acesso à saúde no Brasil, com a ordenação das ações e serviços pelas 

portas de entrada do SUS que se completa na rede regionalizada e hierarquizada. 

Para que a rede de atenção à saúde tenha êxito na continuidade da atenção 

desfragmentada, é necessário que a atenção primária à saúde seja capaz de executar sua missão 

com qualidade, que segundo o Ministério da Saúde (2012), deve entre outras coisas, garantir o 

acesso, o acolhimento, a efetividade e a resolutividade. 

O acolhimento deve ser compreendido como uma das práticas de cuidado com o usuário. 

Deve estar presente em todo o tempo entre a equipe. Desde a chegada na unidade, com entrega 

de total atenção, escuta, compreensão e resolução, à garantia de encaminhamento eficaz através 

de uma articulação com outros pontos e serviços de atenção à saúde (FREITAS; PINHO, 2015). 

Dessa forma, pode-se afirmar que as redes promovem a comunicação horizontal entre 

diferentes pontos de atenção, como por exemplo, as policlínicas, hospitais, maternidade, os 
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ambulatórios especializados, entre outros, tendo como ordenadora do serviço a Atenção 

Primária à Saúde.  

 

Figura 1. Mudança do modelo piramidal e hierárquico para a Rede de Atenção à Saúde. 

 

Fonte: MENDES, 2009. 

O modelo hierárquico, piramidal, reflete uma proposta fragmentada e sub valorizada da 

baixa complexidade. Essa visão permite a desvalorização dos profissionais e dos serviços 

prestados, uma vez que os caracterizava na hierarquia dos serviços, com um grau de importância 

menor. O modelo poliárquico, por sua vez, permite a igualdade da valorização dos diferentes 

pontos de atenção, que ofertam serviços com distintas densidades tecnológicas. Essa mudança 

preconiza a comunicação horizontal entre os serviços de saúde.   

Com ferramentas adequadas para a prática, torna-se possível a implantação das redes de 

atenção à saúde em nível local. Cita-se as diretrizes clínicas, linhas de cuidado, gestão da 

condição de saúde, auditoria clínica e a lista de espera, que estabelece: o ordenamento dos 

usuários dos serviços em determinados pontos de atenção à saúde, partindo de critérios claros 

de necessidades e riscos, de modo a garantir a transparência deste processo nos sistemas de 

saúde. (BRASIL, 2012). 

Listas de esperas longas e demoradas indicam uma disparidade entre oferta e demanda 

por serviços de saúde, e hoje constituem um grande obstáculo a ser superado pelo SUS. 

(BRASIL, 2012). Acredita-se que este seja um dos maiores desafios na organização do trabalho 

em rede, comprometendo a capacidade de atenção continuada e integral ao usuário dos serviços 

de saúde. 
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Kuschnir et al. (2010), destacam as redes como um instrumento de garantia do direito, 

que fornece o acesso ampliado, eliminando as desigualdades, sendo considerada por eles como 

a única forma de garantir o atendimento integral de maneira igualitária. 

É importante ressaltar que assim como o princípio hologramático enfatiza que "não 

apenas a parte está no todo, mas o todo está em cada uma das partes que compõe o todo", de 

acordo com Morin (2011), a maneira fragmentada e individualista de atenção em saúde, causa 

um déficit na integralidade da assistência em saúde. 

 

2.3 POLÍTICA DE REGULAÇÃO DO SUS  

 

Regulação é um conceito derivado da economia, que busca o controle de falhas no 

mercado, devido a discrepância entre a oferta e demanda (BARBOSA et al., 2016). 

O termo regulador, vem sendo aplicado no decorrer dos anos a diversas áreas que 

remetem essa palavra a concepção de controle. Segundo a Norma Operacional de Assistência à 

Saúde (NOAS-SUS 01/2002), é conceituado como a alternativa assistencial mais adequada ao 

cidadão, de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada, por meio de complexos 

reguladores. Logo, seu conceito no SUS está relacionado ao acesso dos usuários aos serviços 

de saúde. 

Na gestão pública, a regulação busca ofertar melhor controle do acesso aos serviços, 

bem como eficácia e adequação na alocação de recursos. Essa, é uma forma de favorecer a 

organização dos sistemas de saúde tanto no que tange o atendimento, quanto a efetividade 

global, do ponto de vista do alcance de objetivos da saúde para o conjunto da população 

(BARROS et al., 2016). 

De acordo com a Portaria/SAS/MS n. º 356, de 22 de setembro de 2000: 

“O Complexo Regulador Assistencial ligado ao Sistema Único de Saúde 

compreende a concepção que institui ao poder público o desenvolvimento de 

sua capacidade sistemática em responder às demandas de saúde em seus 

diferentes níveis e etapas do processo de assistência, enquanto um instrumento 

ordenador, orientador e definidor da atenção à saúde, fazendo-o de forma 

rápida, qualificada e integrada, com base no interesse social e coletivo”. 

 

A Política Nacional de Regulação do SUS foi instituída e organizada em três dimensões: 

Regulação dos Sistemas de Saúde (RSS), Regulação da Atenção à Saúde (RAtS) e Regulação 

do Acesso à Assistência (RAA), que se desenvolvem dinamicamente e de maneira integrada, 

tendo como objetivo apoiar a organização do sistema público de saúde brasileiro, otimizar os 
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recursos disponíveis, qualificar a atenção e o acesso da população às ações e aos serviços de 

saúde. Para tanto, realiza atividades de regulação médica, exercendo autoridade sanitária para 

a garantia do acesso baseada em protocolos, classificação de risco e demais critérios de 

priorização (BRASIL, 2016). 

Esta política tem como proposta a estruturação de três eixos: “a garantia da alocação de 

recursos para a implantação dos Complexos Reguladores da Assistência, o desenvolvimento de 

instrumentos que operacionalizem as funções reguladoras e o desenvolvimento de um programa 

de capacitação permanente de recursos humanos” (BRASIL, 2006).  

Sob essa ótica, o objetivo regulatório do Estado é fundamental para harmonizar e 

articular a linha de oferta e demanda, uma vez que essa é a única forma de otimizar a alocação 

dos escassos recursos disponíveis para a sociedade (CASTRO, 2002). 

A regulação em saúde vem ocupando espaço por caracterizar uma importante 

ferramenta de transposição aos desafios que o Sistema Único de Saúde (SUS) é acometido 

desde sua origem (OLIVEIRA; ELIAS, 2012). 

As ações de regulação representam um ganho expressivo para o Sistema Único de Saúde 

– SUS, uma vez que permitem reforçar e qualificar as funções de gestão, otimizar os recursos 

de custeio da assistência, qualificar o acesso e, consequentemente, proporcionar aos usuários 

do SUS uma melhor oferta das ações governamentais voltadas à saúde. 

Vilarins et al., (2012), corrobora com a afirmativa, ao relatar que a regulação, ao garantir 

o acesso aos serviços de saúde, promove a adequação das necessidades identificadas com as 

demandas ofertadas, em outras palavras, qualifica o acesso, melhorando a qualidade das ações 

em saúde.  

Baseada nas necessidades de complementação de serviços de entidades privadas sem 

fins lucrativos na rede de saúde pública, conforme a Lei 8080/90, art. 24 e 25, por vezes faz-se 

necessário realizar contratos de prestação de serviços de saúde, para que possa acompanhar a 

ordenação da rede em seus atendimentos (BRASIL, 1990).  

Assim, para compreender melhor a forma de concretizar a instalação dos complexos 

reguladores, apresentam-se as portarias que estabelecem os incentivos financeiros de 

investimentos e custeios: Portarias GM/MS nº. 2.923/2013, Portaria GM/MS nº. 1.792/2012 e 

Portaria GM/MS nº. 2.655/2012. (BRASIL, 2013; BRASIL, 2012; BRASIL, 2012). 

Pode-se dizer que, o Complexo Regulador (CR) foi criado com intuito de sistematizar 

as demandas de atendimentos e necessidades de saúde dos usuários nos diversos caminhos da 

assistência. Constitui-se um instrumento de ordenação, orientação e de definição da atenção, 
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que atua rapidamente com qualidade e de forma integrada, com base no interesse social e 

coletivo (FERREIRA et al., 2010).  

Farias et al., (2011), complementa que a regulação tem como finalidade alcançar os 

objetivos sociais do sistema de saúde, trazendo equilíbrio as numerosas falhas de mercado e/ou 

falhas do governo, principalmente sob a ótica da equidade na assistência à saúde. 

As centrais de regulação formam o complexo regulador, de modo que, estas centrais, 

são responsáveis por receber as solicitações de atendimento, processar e agendar as mesmas. 

Os Complexos Regulatórios (CRg) têm uma abrangência intramunicipal, municipal, micro ou 

macrorregional, estadual ou nacional, estruturados em modelos de complexos regulatórios 

Estadual, Regional e Municipal (BRASIL, 2006). 

Na Inglaterra, a regulação tem outra função, além de fornecer acesso aos serviços de 

saúde. Ela é considerada um canal de reclamação sobre a saúde pública, dispondo de dados para 

os serviços da ouvidoria e da assistência social (HOLMES-BONNEY, 2010). 

No Brasil, a Política Nacional de Regulação do Ministério da Saúde, instituída em 2008, 

preconiza alcançar o acesso equânime, universal e integral dos usuários ao SUS (BRASIL, 

2008). Age não por uma lógica meramente financeira, mas para otimizar a utilização dos 

serviços, em busca da qualidade da ação, da resposta adequada aos problemas clínicos e da 

satisfação do usuário, sem que haja, para tanto, a fragmentação do cuidado. 

O meio pelo qual ocorre a informatização, é denominado SISREG, um sistema web, 

disponível para a informação, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, criado para o 

gerenciamento de todo complexo regulador, através de módulos que permitem a regulação do 

acesso de consultas, exames, procedimentos de média e alta complexidade, bem como a 

regulação das internações de urgências e cirurgias eletivas (BRASIL, 2006). 

O DATASUS vem aprimorando o SISREG e atualmente está disponibilizado o SISREG 

III, que é um sistema administrativo on-line do Ministério da Saúde, construído para o 

gerenciamento de todo complexo regulatório, percorrendo da rede básica de saúde à internação 

hospitalar e aos procedimentos de alta complexidade, objetivando humanizar os serviços, 

melhorar o controle do fluxo e otimizar a utilização dos recursos hospitalares e ambulatoriais 

especializados no nível municipal, estadual, federal, e dos provedores privados conveniados ao 

SUS, inclusive universitários (BRASIL, 2016). 

No âmbito municipal, o SISREG ambulatorial,  considera uma classificação 

representada por cores, baseada em critérios de prioridade para representar o tempo máximo 

desejável de atendimento, sendo a ‘vermelha’, as situações clínicas graves e/ou que demandam 
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um agendamento prioritário, em até 30 dias; a ‘amarela’ situações clínicas que demandam um 

agendamento prioritário, em até 90 dias; a ‘verde’, pode esperar até 180 dias e a ‘azul’, são 

situações clínicas que não demandam um agendamento prioritário, podendo aguardar mais que 

180 dias (RIO DE JANEIRO, 2014). 

Dentre as estratégias de Regulação do Acesso à Assistência no âmbito do SUS, cita-se 

a Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC), por meio da Portaria 

GM/MS nº 2.309/2001, com a finalidade de organizar a referência interestadual de pacientes 

que necessitam de assistência em alta complexidade (BRASIL, 2001). 

A implantação de centrais de internação, consultas e exames, exige um pacto com 

prestadores, formalmente contratualizado e a atualização dos cadastros de estabelecimentos, 

profissionais e usuários. Os protocolos de encaminhamentos, são necessários para padronizar 

as demandas de solicitações especializadas. Estes, devem estar de acordo com os mais recentes 

e seguros consensos científicos. Para que se consiga construir fluxos ágeis de referência, é 

necessário ter integração com as ações de solicitação e de autorização de procedimentos. 

Percebe-se uma melhor utilização dos níveis de complexidade e viabilização da atenção de 

forma oportuna e adequada à necessidade do usuário com a criação desse canal de comunicação 

de referência de uma unidade a outra (BRASIL, 2006). 

Observa-se que para otimizar o acesso aos serviços de saúde, foram criadas centrais de 

regulação em todo país, com destaque para as áreas de urgência, emergência, consultas e 

exames de média e alta complexidade, internações clínicas ou cirúrgicas e em terapia intensiva, 

transplantes, obstetrícia e neonatal. (EVANGELISTA; BARRETO; GUERRA, 2008). 

Assim, as Centrais de Regulação atuam em diversas áreas, tais como as áreas 

assistenciais inter-relacionadas como a assistência pré-hospitalar e inter-hospitalar de urgência, 

as internações, as consultas e procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade, 

conforme classificação abaixo (BRASIL, 2006): 

I. Central de Regulação de Urgência: Portaria n. º 2048/GM, de 5 de novembro de 

2002. Regula o atendimento pré-hospitalar de urgência, que é realizado pelo Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. A partir do momento em que o 

paciente necessita de uma internação será acionada a Central de Regulação de 

Internações.  

II. Central de Regulação de Internações: regulação dos leitos hospitalares dos 

estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS, próprios, contratados ou 
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conveniados. O desenho da central de internações hospitalares deve ser articulado 

com os leitos das clínicas, das UTIs e de retaguarda aos prontos-socorros. 

III. Central de Regulação de Consultas e Exames: regulação das consultas 

especializadas, aos Serviços de Apoio Diagnose e Terapia – SADT e dos demais 

procedimentos ambulatoriais especializados ou não. 

IV. Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade – CNRAC: é representada 

nos estados pelas Centrais Estaduais de Regulação da Alta Complexidade – CERAC 

e deve estar integradas às ações regulatórias das demais centrais de regulação. A 

CERAC responde pela regulação do acesso de pacientes que demandam uma 

necessidade de procedimentos de alta complexidade fora do seu estado de origem 

nas especialidades de cardiologia, oncologia, neurocirurgia, epilepsia e traumato / 

ortopedia. 

Na prática, uma referência regulada para uma consulta, um exame ou um procedimento 

ambulatorial, no geral, ocorre com a necessidade identificada pelo profissional, que faz o 

encaminhamento. É feito uma classificação do risco dessa solicitação e agendamento através 

da cota caso haja prioridade do atendimento, ou, entrará na fila de espera, respeitando a ordem 

de inserção e abertura de novas vagas. A central de regulação fica responsável pelas vagas mais 

escassas e a alta complexidade, como as de reserva técnica para os casos mais urgentes, que 

não puderem ser atendidos nas cotas das UBSs em determinada competência. 

Barros et al. (2017), relata que são muitos os desafios para o almejado desejo de 

transformar a realidade através do processo regulatório da saúde no Brasil, de modo a garantir 

equidade, oportunidade e qualidade no acesso aos serviços de saúde. 

Regular os atendimentos ambulatoriais, os exames e os procedimentos é criar um fluxo 

organizado do acesso, que irá associar as necessidades identificadas, as prioridades dentre as 

necessidades, e as ofertas pactuadas pelos serviços das unidades executoras.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO – POLÍTICO 

 

3.1 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE COMO PISTA PARA AMPLIAR A 

INTEGRALIDADE? 

 

A Educação Permanente em Saúde, no Brasil, foi instituída pela portaria GM/MS n.198 

de 2004. Instaurou essa política como estratégia do SUS na formação e desenvolvimento dos 

profissionais, sendo republicada no Diário Oficial da União em 2007, sob o n.1.996, que 

apresentou novas estratégias e diretrizes para sua implementação (BATISTA; GONÇALVES, 

2011). 

Dessa maneira, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, está voltada a 

articulação com o trabalho, formação e desenvolvimento profissional. Concretiza-se à medida 

que seu objetivo é alcançado: aprendizagem-significativa, aprendizagem-trabalho. Ela permite 

a problematização no cotidiano do trabalho, considera as necessidades de saúde das pessoas e 

das populações e a transformação profissional e organizacional (BRASIL, 2009). 

Para Santos et al., (2014), a educação deve ser trabalhada estrategicamente, de forma 

que busque refletir a realidade do trabalho e dos problemas enfrentados, em um processo de 

planejamento e desenvolvimento de competências gerenciais. Ela contribui para a melhoria da 

qualidade dos serviços e do trabalho ao problematizar e contextualizar a realidade e trazer as 

pedagogias inovadoras e o pensamento reflexivo (CAMPOS et al., 2017). 

Essa política está intimamente relacionada aos princípios e diretrizes do SUS, que tem 

entre suas prioridades a integralidade da atenção à saúde e a horizontalidade progressiva do 

cuidado, onde trabalha com a ideia de rede de saúde, que assegura o acolhimento e a 

responsabilização pelos problemas das pessoas e da população nos diversos serviços de saúde 

(BRASIL, 2009). 

Batista e Gonçalves (2011), dizem que apesar dos grandes avanços vividos na história 

de saúde pública do Brasil, bem como as diferentes formas de contribuições para a 

reorganização dos serviços na busca da integralidade da atenção à saúde, é possível observar 

que a qualidade da formação dos profissionais de saúde, encontra-se muito distante do 

desejável. Para tanto, faz-se necessário uma educação que seja permanente, que abranja não só 

os profissionais que trabalham nos serviços de saúde mas também os que estão em formação e 

que permita a esses profissionais, reconstruir seus conceitos de responsabilização na atuação e 

fortalecer a implantação da atenção à saúde no SUS.  
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Diante disso, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde surge como 

estratégia do Sistema Único de Saúde na formação e desenvolvimento dos trabalhadores e 

compreende o movimento de identificação das necessidades de formação e desenvolvimento 

destes. Mobiliza essa formação no sentido da integração da rede de atenção à saúde, permitindo 

assim o cuidado progressivo à saúde (BRASIL,2009). 

Portanto, a Educação Permanente em Saúde, parte do pressuposto do conhecimento por 

meio do trabalho e da interação dos atores envolvidos na produção da saúde. É a partir da leitura 

da realidade do próprio processo de trabalho, que se realiza a análise e possibilita mudanças 

(SANTOS et al., 2014). Não é possível aprender se os atores envolvidos não tomam 

conhecimento dos problemas e não os reconhecem em suas singularidades. 

Ceccim e Feuerwerker (2004), complementam, dizendo que detectar a realidade e 

construir sentido, em se tratando de saúde, não é uma tarefa somente do SUS, mas também das 

instituições formadoras. Ambas sintetizam continuamente as informações da realidade, 

problematizam, e constroem significados com a participação de todos os atores envolvidos, 

como: gestores, trabalhadores, formadores, usuários e estudantes. E essa experiência integrada 

na lógica da educação permanente, propicia a democratização institucional, a evolução na 

capacidade de aprender, de ensinar e de enfrentar de forma criativa os problemas de saúde, de 

trabalhar em equipes matriciais e de possibilitar uma melhora contínua na qualidade do cuidado 

à saúde. Esse processo envolve mudanças pessoais, de relação, nas atitudes e nos processos, 

ampliando a qualidade da capacidade de gestão, da atenção integral, do conceito de saúde 

ampliado e do fortalecimento da participação popular no processo. 

De acordo com o Ministério da Saúde, a educação permanente em saúde deve ser 

alocada como uma estratégia para a gestão do trabalho, bem como para a educação na saúde, 

de tal maneira que permita o desenvolvimento permanente dos trabalhadores e o ordenamento 

da formação (BRASIL, 2018). 

Nesse âmbito, Ceccim (2005b, p. 162), apresenta três facetas para a Educação 

Permanente em Saúde, de acordo com o objetivo em que esta é empregada, cita: a Educação 

em Serviço, para alcançar mudanças institucionais ou políticas através da associação dos 

conteúdos, recurso e instrumentos envolvidos; a Educação Continuada, construção pontual de 

carreiras por serviço em lugares específicos e a Educação Formal de Profissionais, que 

contempla a integração ensino-serviço. 
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Ricaldoni e Sena (2006), reafirmam o poder transformador da educação em uma 

sociedade, e na saúde. Ressalta a importância da implantação da educação permanente em todas 

as esferas, pois esta é capaz de promover novas habilidades no processo de trabalho. 

Portanto, discutir os impactos da educação permanente em saúde no âmbito do serviço 

público de saúde, é essencial para todos que direta ou indiretamente vivenciam ou buscam na 

educação uma forma de reorganizar os serviços de saúde e sua continuidade dentro do SUS. 

Assim, a instituição da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, ampliou 

as possibilidades de pensar numa maneira diferente de transformar o processo de trabalho, 

consolidando assim o Sistema Único de Saúde, através da continuidade da formação dos 

profissionais de saúde, sobretudo, da permanência da educação no cotidiano da realidade dos 

serviços de saúde do país. 

Essa luta não se deu de forma isolada e recente, mas percorre há tempos, sendo discutida 

e analisada e tem na história sua trajetória. O termo Educação Permanente, segundo Lemos 

(2016), foi iniciada oficialmente na França em 1956 como uma proposta de reforma do ensino 

público. Mas também foi difundido pela UNESCO em 1960 e OPAS na década de 80.  

A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o 

ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A 

educação permanente baseia-se na aprendizagem significativa e na 

possibilidade de transformar as práticas profissionais. A educação permanente 

pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece no 

cotidiano das pessoas e das organizações. Ela é feita a partir dos problemas 

enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos e as 

experiências que as pessoas já têm. Propõe que os processos de educação dos 

trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização do processo de 

trabalho, e considera que as necessidades de formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e 

populações. Os processos de educação permanente em saúde têm como 

objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização 

do trabalho (BRASIL, 2009a, p. 20). 

 

A discussão da educação na perspectiva da prática transformadora e da aprendizagem 

significativa é premissa da educação permanente, que se caracteriza como campo do saber e de 

prática na área da saúde, que tem sido alvo de construções de teóricos da educação, a partir da 

discussão da educação de adultos, com adentro no setor saúde, enquanto necessidade de 

qualificação permanente dos profissionais e trabalhadores, que permite a formação crítica e 

reflexiva para lidar com a realidade e transformá-la. (FURTER, 1974; HADDAD, 1990). 

A educação permanente em saúde, permite através da discussão no cotidiano de 

trabalho, acordos coletivos do processo de trabalho no SUS. Assim, pode-se afirmar que seu 
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foco, são os processos de trabalho, com alvo nas equipes e com o lócus de produção nos 

coletivos (BRASIL, 2009). A aprendizagem torna-se significativa, quando é significante para 

o educando (CARDOSO, 2012). 

Espera-se que a realidade da população influencie a formação dos novos profissionais 

de saúde, de maneira tal que seja respeitado as necessidades desta, com um modelo de 

assistência de excelência (MEDONÇA et al., 2011; NORO et al., 2015).  

Assim, a Educação Permanente em Saúde é um movimento que dá pistas interessantes 

para otimizar o sistema de regulação de consultas, com vistas a atender a integralidade do 

acesso, ou seja, cumprir o acesso até o fim de suas necessidades, ao provocar o engajamento e 

envolvimento de trabalhadores da saúde, tornando significativo as discussões, e otimizando as 

ações, que aos poucos vão transformando a realidade. As atividades de educação permanente 

em saúde sensibilizam usuários em relação aos direitos de saúde, sensibilizam profissionais da 

saúde para fazer garantir esses direitos, e dessa forma otimiza o sistema de regulação, 

ampliando e completando o acesso para ter de fato a integralidade neste aspecto cumprido.  

 

3.2 OS PENSAMENTOS DE PAULO FREIRE E SUA APROXIMAÇÃO COM A 

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

 

Pensar na educação de Paulo Freire é reconhecer o mundo como dinâmico, que necessita 

ser lido e compreendido a cada dia, para ser processado e transformado. Para tal, não basta ter 

uma ideia do outro, mas permitir um diálogo, uma comunicação que permeie o conhecer e o 

pensar a partir do relacionar. E isso não constitui um ato solitário, ao contrário, é formado pela 

ligação do conhecer populacional, fundamentado na ideia de que todos estamos no mundo, nos 

relacionamos no mundo e nesse, vivemos e aprendemos. Assim aprende-se com o outro à 

medida que se compreende as necessidades do outro, e a isso obtém-se a noção de ciência 

aberta. Compreende-se portanto que o espaço escolar vai muito além do espaço geométrico 

determinado por paredes e tetos, por dimensões mensuráveis, pois alcança a magnitude do ser 

(GADOTTI, 2000). 

É interessante permitir essa “ponte” entre a educação permanente e a educação refletida 

por Paulo Freire, exatamente porque a educação permanente em saúde permite esse 

compromisso para além da teoria, um compromisso com os problemas reais, com o mundo de 

trabalho em que o profissional está inserido e com a sociedade. Ela dá liberdade para o 
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conhecimento da práxis e a partir deste, problematiza e amplia os olhares para uma nova 

dimensão do aprendizado. 

Pode-se dizer que a educação permanente em saúde caminha na direção da educação 

refletida por Paulo Freire pois, conforme Fernandes (2016), ela tem como objetivo as 

transformações da teoria em prática. Ela se ocupa dos problemas cotidianos das práticas dos 

trabalhadores e se concretiza dentro das instituições. Ela tem o potencial de gerar compromissos 

entre as equipes, gestores, instituições formadoras e usuários, para fins de desenvolvimento 

organizacional e individual. 

Segundo Paulo Freire (2007, p. 22,25), “se o meu compromisso é realmente com o 

homem concreto, com a causa de sua humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo 

prescindir da ciência, nem da tecnologia, com as quais me vou instrumentando para melhor 

lutar por esta causa”. Ele demonstra a necessidade do: “Compromisso com os destinos do país. 

Compromisso com seu povo. Com o homem concreto. Compromisso com o ser mais deste 

homem”. 

Paulo Freire destaca a escola como um espaço de diálogo, de aprendizado ao longo da 

vida, onde as pessoas vão se completando, vão se ouvindo, discutindo, refletindo e permitindo 

mudanças. De igual forma, o trabalho no campo da saúde, é um espaço de discussão, de 

produção de conhecimentos, de aprendizado, e que precisa ser mais explorado através da 

educação permanente em saúde, possibilitando a qualificação de profissionais, do trabalho 

realizado e consequentemente resultando em melhores serviços prestados à população. 

Siqueira (2001), compreende que é uma estratégia, a união de ações, atitudes e decisões 

que venham de um diálogo reflexivo de trabalhadores com intuito de alcançar seus propósitos 

dentro de organizações/instituições. Logo, a partir desse entendimento, pode-se afirmar a 

necessidade permanente de desenvolver alternativas que redimensione os objetivos das 

organizações. 

O espaço laboral é um campo de educação permanente, que permite a leitura da 

realidade vivenciada, das experiências que cada profissional trás e das deficiências apresentadas 

neste processo, de maneira que é possível utilizar essa leitura para possibilitar uma reflexão 

crítica e produzir a aprendizagem significativa. 

Paulo Freire idealiza uma educação conectada na gestão coletiva do conhecimento 

social, de forma que não é possível saber se a nossa leitura e compreensão do mundo está correta 

se não formos capazes de compara-la a leitura de mundo de outras pessoas. Isso não significa a 

exclusão de conflitos de leituras, pelo contrário, permite que esta exista de forma que consiga 
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alcançar a veracidade da verdade comum. A curiosidade passou de ingênua, irreflexiva, para 

epistemológica, que alcançou o conhecimento através da ação comunicativa (GADOTTI, 

2001). 

A educação de Paulo Freire caminha numa mesma lógica da visão da educação 

permanente em saúde, não pela compreensão simplista e reducionista de saber educar, mas pela 

compreensão da possibilidade de transformação que esta pode conquistar, quando se alcança a 

curiosidade epistemológica e entende a necessidade de saber mais. 

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição 

política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é permanente na 

razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, da consciência que ele 

tem de sua finitude. Mais ainda, pelo fato de, ao longo da história, ter 

incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia, mas saber que sabia e, 

assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente se 

fundam aí. (FREIRE, 1993a, p. 22-23).  

 
Na mesma lógica, a educação permanente em saúde compreende a realidade da finitude 

dos profissionais nas atividades laborais, bem como o não alcance total do conhecimento, uma 

vez que a área da saúde é dinâmica e está em constante transformação. Pode-se dizer que, a 

consciência dessas informações por gestores e profissionais, tende a tornar mais fácil a 

implantação e operacionalização das atividades de educação permanente em saúde nos serviços 

de saúde. Esse pensamento vai de encontro com os pensamento de Paulo Freire, quando o 

mesmo diz, que antes de haver a transformação da educação, primeiro deve ocorrer a 

transformação da sociedade. Mas ainda assim, para haver transformação da sociedade, tem que 

haver a participação da educação. (1991, p. 84).  

Pensar em uma transformação na visão de Paulo Freire é considerar o conceito de práxis 

que ele traz: “a práxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. 

Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimido”. (1997, p. 38). Ou seja, o 

diálogo é uma dimensão essencial no trabalho advindos das experiências tanto do educador 

quanto do educando. Esse conceito supera a prática efetuada de maneira simplória, mas remete 

a uma atividade organizada e pensada, de acordo com Vásquez (1997). 

A Educação Permanente em Saúde, tem a capacidade de produzir o conhecimento pela 

democratização do saber, rompendo com a prática cartesiana, sendo importante para a gestão 

de coletivos (VASCONCELOS et al., 2009).  

Reconhecer a gestão participativa como estratégia de aprendizagem é permitir o sucesso 

organizacional. A consciência que orienta uma busca criativa dos atores envolvidos no processo 

de trabalho em direção a um novo saber, diferente, coletivo, baseado nas experiências dos 
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profissionais no cotidiano, com capacidade de captação da realidade e não apenas expectador 

da realidade, permite a problematização como processo da aprendizagem (FREIRE, 2005).  

Acredita-se que o contrário seja verdade. Um processo de ensino pouco participativo e 

individualizado pode não resultar em mudanças, conforme relata o texto abaixo: 

[...] há muita formação e pouca mudança. Talvez seja porque ainda predominam 

políticas e formadores que praticam com afinco e entusiasmo uma formação transmissora e 

uniforme, com predomínio de uma teoria descontextualizada, válida para todos sem 

diferenciação, distante dos problemas práticos e reais e fundamentada em um educador ideal 

que não existe. (IMBERNÓN, 2010, p. 39). 

Assim, o papel da liderança, não é conduzir a mudança, mas criar ambientes 

organizacionais capazes de inspirar, suportar e possibilitar a criatividade, incentivadora do 

processo de mudanças do trabalho pelos trabalhadores envolvidos (SENGE, 1998). 

Paulo Freire, afirma: “a educação não pode tudo, mas pode alguma coisa”. Sua força 

reside exatamente na sua fraqueza. Cabe a nós pôr sua força a serviço de nossos sonhos. (1991, 

p. 126). 

Certamente, que a educação permanente em saúde não será capaz de solucionar todos 

os problemas de saúde existentes, mas é na observação dos problemas prioritários que o 

pensamento coletivo, que a discussão, que a reflexão, que o compartilhamento de 

responsabilidades, de propostas de soluções, de aprendizagem sobre o assunto, de 

posicionamento responsável com o “mundo” ao qual estamos inseridos, vivendo e existindo, e 

instrumentados da educação, que ao ser fortalecida, e manipulada adequadamente, terá a 

possibilidade de transformar algum problema importante de saúde para o bem comum da 

população. 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 TIPO DO ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo, de natureza descritiva, exploratória, com 

abordagem metodológica qualitativa e embasada nos fundamentos da Pesquisa Convergente-

Assistencial (PCA). A PCA surgiu da necessidade de articular o conhecimento produzido na 

academia com a prática assistencial. Emergiu-se pela percepção de enfermeiras-pesquisadoras 

brasileiras da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em promover a incorporação 

dos resultados da pesquisa. O principal objetivo está na elucidação das necessidades de saúde 

e planejamento de mudanças na prática assistencial. (REIBNITZ et al., 2013). 

Entende-se por pesquisa, o processo formal e sistemático de desenvolver um método 

científico, com objetivo fundamental de descobrir respostas para problemas através do emprego 

de procedimentos científicos (GIL, 2008). É a atividade de indagação e construção da realidade 

na ciência, capaz de alimentar a atividade de ensino e de atualizar a realidade do mundo. Assim, 

embora seja uma prática teórica, está vinculada ao pensamento e a ação (MINAYO, 2001). 

O processo de pesquisa participativa é enriquecedor simplesmente pelo fato de permitir 

a construção de ações participativas, que geram conhecimento e produzem mudanças sociais.  

O tipo do estudo é descritivo-exploratório, que segundo Gil (2008), objetiva 

primordialmente a descrição de características de situações ou fenômenos, ou de relações entre 

variáveis. As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, visando a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para futuros estudos. As pesquisas descritivas junto com as exploratórias, são 

normalmente realizadas por pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática 

Segundo Minayo (2013) o método qualitativo de pesquisa compreende-se pela ocupação 

da realidade social no espaço subjetivo e relacional, e é tratado através da história, do universo, 

dos significados, dos motivos, das crenças, dos valores e das atitudes dos atores sociais, por 

meio de uma interatividade entre o mundo real e o sujeito, ou seja, está centrado no 

entendimento das relações sociais e não na quantificação numérica.  

A pesquisa de campo, se caracteriza pela investigação que amplia sua busca para além 

das pesquisas bibliográficas e/ou documentais, isso é, realiza coleta de dados junto a pessoas, 

através de diversos recursos para os diferentes tipos de pesquisa (GIL, 2008). 
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Trentini e Paim (2004, p.28), relatam que a PCA “é conduzida para descobrir realidades, 

resolver problemas específicos ou introduzir inovações em situações específicas, em 

determinado contexto da prática assistencial”.  

Dentre as principais características da PCA, estão a necessidade de manter uma relação 

estreita com o ambiente / contexto em que se procura minimizar e / ou solucionar os problemas 

elencados; ter na pesquisa uma necessidade reconhecida pelos usuários ou profissionais; o 

pesquisador é o responsável por introduzir um novo conhecimento capaz de transformar as 

práticas assistenciais; a PCA deve acontecer dentro do espaço físico e temporal da prática; o 

pesquisador deverá se necessário inserir nas ações práticas do contexto em pesquisa a 

incorporação de outras práticas relacionadas a saúde no processo de pesquisa.  (TRENTINI; 

BELTRAME, 2006). 

Para a realização da PCA, Trentini e Paim (2004, p.37) relatam uma sequência de quatro 

fases, a saber:  

 

1º Fase: Concepção 

 

Na fase da concepção, faz-se a delimitação da área a ser investigada na pesquisa. Aqui, 

realiza-se a auto indagação, proposto pelas autoras Trentini e Paim (Op. Cit., p.39): “O que não 

está bem na prática assistencial? Quais são os problemas visibilizados? O que poderia ser 

modificado? Que inovações poderiam ser introduzidas?”.  

A observação da forma de organização do serviço de regulação de consultas 

especializadas, feito pela própria pesquisadora, associada a reuniões sobre a temática com 

conselheiros de saúde, gestores, coordenadores de programas de saúde e com usuários, revelou 

as limitações na forma como esse serviço é organizado em diversos pontos. Foram observadas 

lacunas existentes no viés da integralidade do acesso, o que dificulta a concretização dos 

direitos dos usuários do SUS, dentro dos serviço de saúde preconizados pela Constituição 

Federal.  

A construção de informações sobre a forma de organização do sistema de regulação de 

consultas do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, refletido e discutido por meio de encontros 

com os participantes da pesquisa, possibilitaram propor mudanças necessárias para 

transformação da realidade vivida.   

Ouvir os profissionais do CSRT, bem como gestores, coordenadores envolvidos com o 

trabalho, compreender as experiências desses atores e indagar sobre a realidade e as lacunas 
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existentes no processo de trabalho relacionadas ao processo de marcação de consultas, é de 

suma importância para o processo de transformação da realidade, uma vez que a PCA não está 

restrita a um campo da prática, mas reconhece os vários cenários de possibilidade de atuação. 

 

2º Fase: Instrumentação 

 

Define-se os procedimentos metodológicos escolhidos para a pesquisa e a delimitação 

do espaço físico, dos participantes e dos métodos e técnicas de coleta das informações.  

 

 Espaço físico da pesquisa 

 

A pesquisa de campo foi realizada em um centro de especialidades, localizado no 

município de Itaperuna, interior do estado do Rio de Janeiro, à aproximadamente 316Km da 

capital, na Mesorregião do Noroeste Fluminense. É o 27º município mais populoso do estado 

do Rio de Janeiro e o primeiro de sua microrregião. O município apresenta uma população 

residente estimada de 99.997 habitantes em 2017, apresentando um quadro populacional 

ascendente e compatível com o perfil correspondente às tendências de crescimento do Estado 

do Rio de Janeiro, bem como do Brasil, e possui uma extensão territorial da ordem de 1.105,566 

(IBGE, 2010).  

A figura abaixo mostra a localização do município de Itaperuna no mapa o Rio de 

Janeiro com seus recortes regionais (GOVERNO DO RIO DE JANEIRO – CEDERJ). 
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Figura 2. Localização do município de Itaperuna entre os 33 polos regionais do Cederj, em 

abril de 2012. 

 

Fonte: Rio de Janeiro, 2012. 

 

Para melhor entendimento do Município de Itaperuna referente as ofertas e organização 

dos serviços de saúde, bem como a compreensão do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos 

(CSRT), cita-se os dispositivos que compõem a rede de atenção à saúde no âmbito municipal. 

Os dados abaixo descritos, foram retirados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES), em agosto de 2017 e compõem o Plano Municipal de Saúde de Itaperuna (PMI/SMS, 

2017):  

 Centro de Apoio à Saúde da Família (NASF) ................................................................ 2 

 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ....................................................................... 3 

 Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde ................................................................. 21 

 Clínica Especializada/Ambulatório Especializado ...................................................... 45 

 Consultório ................................................................................................................ 243 

 Farmácia ........................................................................................................................ 3 

 Hospital Especializado .................................................................................................. 1 

 Hospital Geral ............................................................................................................... 2 

 Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) .......................................................... 1 

 Policlínica ...................................................................................................................... 8 

 Pronto Atendimento ....................................................................................................... 1 

 Pronto Socorro Geral ..................................................................................................... 1 
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 Secretaria de Saúde ........................................................................................................ 1 

 Serviço de Atenção Domiciliar Isolado (Home Care) ................................................... 3 

 Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia ................................................. 16 

 Unidade de Vigilância em Saúde .................................................................................. 2 

Foram contabilizados os estabelecimentos de saúde públicos (SUS), particulares e 

filantrópicos. 

Na tentativa de tornar claro a forma como o município de Itaperuna se organiza em 

relação aos serviços de saúde, é importante entender qual o modelo de atenção é predominante 

neste município. Com o passar dos anos, a população brasileira identificou a necessidade de 

lutar por um modelo de saúde mais digno, que culminou na criação do SUS em 1990. Essa luta 

perpetua até os dias atuais visto que, apesar de doutrinariamente o SUS ser regido por princípios 

da universalidade, equidade e integralidade, o que se observa são entraves reais na 

operacionalização e conquista de tais desafios.  

Mudar um modelo que tem como foco principal o olhar sobre a doença, para o modelo 

que alcance o ser humano como um ser integral, visando a prevenção de doenças e a promoção 

da saúde, é um processo vagaroso, que deve no entanto, ser persistente, principalmente pela 

efetividade do modelo que proporciona melhor qualidade de vida a população por considerar a 

singularidade, a compreensão do ser biopsicossocial e a sua integralidade nas diversas 

dimensões da compreensão do conceito  

O plano municipal de Itaperuna (PMI/SMS, 2017, p.29) não deixou claro o modelo 

predominante neste município. Esta afirmativa foi observada no texto abaixo:   

“Definir qual o modelo que predomina no município de modo factível se torna 

difícil, pois o ideal é que a atenção básica, junto com a vigilância em saúde, 

sejam vistos como a identidade da gestão em saúde. Para que os preceitos de 

qualidade, integralidade, efetividade, humanização e equidade relativas a uma 

promoção da saúde sejam reais, a administração municipal deve continuar 

promovendo diálogos e discussões entre gestores, prestadores de serviços, 

profissionais de saúde e representação social, tendo como base as realidades 

municipais e as normativas – federais e estaduais, buscando nelas as soluções 

dos problemas e necessidades do município. A contínua promoção desses 

diálogos e discussões de tempo em tempo é necessária, visto que as 

características municipais relativas à população, e suas diversas dimensões, é 

que determinam sobremaneira o desenvolvimento de estratégias e dinâmicas 

dos serviços e de gestão em saúde, possibilitando real monitoramento do que 

se é ofertado”. 

 

O Plano Municipal de Saúde- PMS e suas Programações Anuais- PA, são instrumentos 

de planejamento e gestão do SUS previstos na Constituição, Lei 8080, decreto 7508, LC 141, e 

Portaria nº 2.135 de 25/09/2013.  
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A dificuldade de transição do antigo modelo focado na doença para o modelo centrado 

na prevenção e promoção da saúde, com organização da atenção em saúde através das RAS, 

com prioridade da ordenação na rede pela ESF, foi descrito também pelo Plano Municipal de 

Saúde (PMI/SMS,2017), caracterizado pelo baixo acesso à atenção básica, havendo maior 

procura dos munícipes pelas urgências e emergências e pelo nível ambulatorial especializado, 

elevando assim o número das internações e portanto, resultando em mais gastos em ações 

curativas do que preventivas.  

O Centro de Saúde Dr. Raul Travassos (CSRT), é o local onde concentram as consultas 

especializadas do município de Itaperuna. Realiza atendimentos especializados ambulatoriais, 

que compreendem a possibilidade da continuidade do diagnóstico, da assistência especializada 

e do auxílio resolutivo, de forma complementar a atenção básica. A atenção especializada 

ambulatorial permite a contemplação da atenção as necessidades especializadas demandadas 

pelas RAS.  Essa demanda deve ocorrer de maneira programada e regulada através de uma 

central de marcação de consultas e de regulação municipal.  

Figura 3: Centro de Saúde Dr. Raul Travassos 

Fonte: Site Paulo Roberto News, 2017. 
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Em Itaperuna, o Plano Municipal de Saúde (PMI/SMS, 2017), aponta que mais de 50% 

da população encontra-se coberta pela ESF, visto que em dezembro de 2016, segundo dados do 

DAB, havia uma estimativa de 60,33% de sua população com cobertura da atenção básica. 

Entretanto, esse número pode ser considerado um fator problematizador para a demanda 

desordenada que busca atendimento no CSRT. 

Entre as principais questões críticas ainda apontadas pelo Plano que podem 

comprometer a demanda do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos (CSRT), destacam-se a não 

padronização do acesso na atenção básica que ocorre em sua maioria, por meio da recepção e 

agendamento de consultas (12 fichas por dia em algumas UBS), seguindo-se a ordem de 

chegada do usuário e mantendo a característica de formação de filas para o acesso ao 

atendimento com prioridade apenas para idosos, gestantes, crianças menores de um ano e casos 

agudos; o não atendimento em patologias que podem ser acompanhadas pelos profissionais da 

equipe, provocando excesso de referenciamento para o atendimento ambulatorial especializado; 

deficiência da prática de referência e contra referência (PMI/SMS, 2017). 

O problema da “fila para marcação de consultas” gerada na atenção especializada 

ambulatorial que ocorre no SUS de Itaperuna, caracterizada pela espera dos usuários do SUS 

em conseguir atendimento nos diferentes níveis de complexidade, tem segundo o Plano 

Municipal de Saúde (PMI/SMS, 2017), sua causa devido aos seguintes fatores: ausência e 

números insuficientes de profissionais para algumas especialidades; desqualificação da fila, 

principalmente pela procura por consultas especializadas sem real referenciamento pela AB, 

bem como pelo excesso ou inadequação nas solicitações de consultas especializadas pelos 

profissionais da AB; ausência de protocolos clínicos para patologias prevalentes; inexistência 

de algumas linhas de cuidado e programas de saúde específicos; centralização de algumas ações 

das linhas de cuidados e programas de saúde específicos; excesso de solicitação de exames 

laboratoriais e demais exames de médio e alto custo; precária informatização das UBS e do 

CSRT; falta de ambientes/estrutura física adequada. 

Observado os fatores acima, o planejamento para o próximo quadriênio refere-se as 

ações que promovem a diminuição de alguns deles, entre eles, de maneira resumida, cita: o 

conhecimento da real necessidade do município por meio do levantamento de informações e  

cálculos segundo os parâmetros oficiais, para que haja a contratação dos profissionais de 

especialidades cuja demanda esteja realmente reprimida; organização dos fluxos de referência 

e contra referência para as UBS; implementação das linhas de cuidados e programas de saúde 

inexistente; descentralização de algumas ações e programas de saúde existentes; melhorar a 
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regulação municipal; por meio da educação permanente propiciar aos profissionais médicos e 

demais que fazem o atendimento em nível especializado a priorização do atendimento clínico 

ambulatorial. 

Assim, percebe-se que a escolha do local, deve-se ao fato de ser imprescindível para 

otimizar e fortalecer o Sistema de Saúde Público deste município, visto a existência de 

fragilidades no modo como este serviço está sendo organizado dentro da RAS, e pela 

compreensão de que essa movimentação é importante para reconhecer tais deficiências e 

portanto, propor intervenções que caminhem em direção aos cumprimentos dos preceitos legais 

do SUS, para fins de diminuir as lacunas existentes que fragilizam o cumprimento dos 

princípios doutrinários do SUS, tais como o da integralidade.  

O incomodo para a realização deste estudo no local supra citado, surgiu, além dos fatos 

anteriormente citado, também pela observância de ser este um serviço desencadeador de vários 

conflitos e desgastes emocionais entre os profissionais do serviço e a população que busca 

atendimento, ocasionados em decorrência da forma com que o sistema de regulação de 

consultas especializados está estruturado.  A observação local do sistema de regulação de 

consultas especializadas, que se apresentam com lacunas que impedem um atendimento digno 

à população, e o descumprimento de princípios do SUS, tais como o princípio da integralidade, 

foram suficientes para escolher o local como cenário da pesquisa. 

Em decorrência deste, verificou-se a necessidade de estudar, discutir e refletir com 

maior profundidade o cenário do trabalho atual e as possíveis mudanças que podem gerar um 

novo processo de trabalho, com possibilidades de diminuir as necessidades da população em 

obter um atendimento com mais dignidade e menos distante do princípio da integralidade. Para 

tanto, utilizou-se estrategicamente o programa de educação permanente em saúde, que foi 

implantado por esta autora, no período de seleção para cursar o Mestrado Profissional em 

Ensino na Saúde, no ano de 2017. 

 

 Escolha dos participantes 

 

Trentini e Paim (2004, p.75) explicam que “como o pesquisador desenvolve 

investigação e assistência ao mesmo tempo, a amostra do estudo geralmente é de tamanho 

pequeno pois, deverá estar de acordo com as condições do espaço assistencial”. Sendo assim, 

não há nenhum critério rigoroso em relação ao tamanho da amostra da pesquisa. 



51 
 

 

A seleção para a participação na pesquisa – aplicação do questionário, teve a intenção 

de abranger o máximo de pessoas envolvidas no processo de assistência na marcação de 

consultas do CSRT, como também gestores envolvidos com o planejamento e coordenação 

desse serviço. No total foram 14 participantes, dos quais cita profissionais lotados no setor de 

regulação de consultas especializadas do CSRT, dois coordenadores do CSRT, secretário de 

saúde do município de Itaperuna e dois profissionais do planejamento municipal da saúde.  

Os critérios de inclusão para participação na aplicação do questionário foram os 

servidores públicos, contratados e/ou profissionais autônomos, que estavam em pleno exercício 

de suas atividades no setor de marcação de consultas, neste centro de referências de 

especialidades no município de Itaperuna, na gestão da secretaria de saúde e no planejamento 

da saúde há no mínimo 6 meses. Os critérios de exclusão pré-definidos para este estudo foram 

os servidores, contratados e/ou profissionais autônomos que estavam afastados de suas 

atividades por diferentes motivos, tais como: férias, permutas e licenças no período da 

realização da pesquisa, os ausentes e os que se recusaram a participar da pesquisa. 

A fim de preservar o direito ao tratamento justo, sem negligência ou discriminações, 

esses critérios foram respeitados, garantindo assim a seleção dos que participariam da pesquisa 

conforme os critérios de inclusão e exclusão (POLIT; BECK, 2011). 

No terceiro momento da pesquisa, onde ocorreu as atividades de educação permanente 

em saúde, foram convidados para participar todos os participantes da primeira etapa, e também 

outros atores sociais considerados importantes para o momento de discussão/reflexão da 

problemática abordada. Na tentativa de enriquecer e ampliar os olhares, foram convidadas para 

este momento, dois sujeitos que tinham como intenção trazer uma representação da academia, 

sendo uma docente e uma discente. A docente, é uma professora universitária, mestre em saúde 

coletiva e doutora em sociologia política, também servidora do município de Itaperuna, atuante 

na atenção básica-NASF como farmacêutica; e a discente uma aluna do quinto período de 

enfermagem, ambas do Centro Universitário Redentor. 

 Também foram convidados para as rodas de discussão das atividades de educação 

permanente a vice presidente do conselho municipal de saúde de Itaperuna, a ouvidora da saúde 

do município de Itaperuna, uma usuária do SUS selecionada pela ouvidora (em um momento 

de reclamação da fila de espera do CSRT) e uma usuária selecionada pelo programa de 

educação permanente em saúde. Esses convites tiveram a intenção de trazer um olhar do usuário 

em relação ao serviço.  
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Na tentativa de enriquecer ainda mais a roda de conversa, foram convidados sujeitos 

envolvidos diretamente com a função de gerir administrativamente o município de Itaperuna e 

o SUS. Assim, o vice prefeito do município, por apresentar-se mais acessível foi convidado a 

compor essa roda de discussão, bem como o secretário de saúde e os servidores do planejamento 

da saúde do município, os dois coordenadores do CSRT, o coordenador da regulação para 

exames e cirurgias, a coordenadora da unidade de atendimento pediátrico e a coordenadora da 

assistência farmacêutica municipal (uma servidora antiga do município e também professora 

universitária).   

Dessa forma, a intenção foi ampliar o debate e corresponsabilizar todos pela proposta 

de solução compartilhada do problema da regulação de consultas especializadas no município, 

que tem persistido no decorrer dos anos mesmo com o crescimento da cidade e evolução das 

propostas do Sistema Único de Saúde, permanecendo com as lacunas da atenção, do acesso, da 

dignidade do ser humano e da integralidade. 

 

 Métodos e técnicas para coleta de informação 

 

A coleta de dados foi efetuada no segundo e terceiro período da pós graduação (primeiro 

e segundo semestre de 2018). Para a realização desta coleta, foram utilizados dois momentos 

diferentes: a observação participante e aplicação do questionário; e a realização das oficinas. 

 

 Observação participante 

 

O primeiro momento foi estabelecido através da observação participante durante o mês 

de janeiro de 2018, cuja intenção perpassa a necessidade de identificar como tem sido o 

processo de regulação de consultas especializadas no local, cenário do estudo. 

 

 Questionário 

 

Ainda nesse primeiro momento, foi realizado a coleta de dados através da aplicação de 

um questionário com 13 perguntas, com questões relacionadas à organização do serviço e a 

percepção dos profissionais em relação a esta organização, em relação ao princípio da 

integralidade e a identificação de necessidades de mudanças nesse cenário. Nesta etapa, o 
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questionário utilizado foi semiestruturado e autoaplicável, com perguntas abertas e fechadas, 

de preenchimento pelo próprio participante da pesquisa. 

 “O questionário é instrumento de coleta de dados constituído por uma série de 

perguntas que devem ser respondidas por escrito” (MARCONI; LAKATOS, 1999).  

A aplicação de questionários, traz a vantagem de não ser dispendioso, assegurar o 

anonimato e a não influência de outras pessoas, além de poder alcançar um grande número de 

pessoas (POLIT et al., 2004). 

 

 Oficinas 

 

O segundo momento foi composto pelo desenvolvimento de cinco encontros de 

atividades de educação permanente em saúde, sendo as três primeiras realizadas numa 

sequência de uma por semana, em datas e horários previamente agendados e de comum acordo 

com todos os participantes, com a finalidade de discutir a temática proposta a partir das análises 

dos dados e problematização do processo de trabalho. A quarta oficina ocorreu com a intenção 

de rever as propostas de mudanças realizadas pelos participantes e a quinta oficina se deu numa 

reunião do conselho municipal de saúde, na tentativa de validar todo o trabalho.  

Na primeira atividade de educação permanente, obteve-se um total de 14 participantes. 

Estes, compreenderam a temática proposta, foram divididos em dois grupos e construíram após 

o comando da autora uma lista de possíveis problemas identificados no setor de regulação de 

consultas especializadas. Essas listas foram problematizadas por meio de uma discussão em 

roda e resultaram em uma síntese dos dados que comumente impedem ou distanciam os 

usuários do direito à uma saúde integral, pelo viés do acesso.  

O segundo encontro contou com a participação de 10 convidados, que construíram 

juntos uma proposta de solução para o setor de regulação de consultas especializadas do CSRT 

por meio de um fluxograma de atendimento. E no terceiro encontro, estiveram presentes 09 

participantes que levantaram propostas de comunicação do funcionamento do setor de 

regulação de consultas especializadas à população. O quarto encontro, foi realizado com a 

prerrogativa de rever a proposta feita coletivamente no terceiro encontro e contou com a 

participação de 08 pessoas. O quinto e último encontro, foi realizado na reunião mensal do 

conselho municipal de saúde de Itaperuna, contando com um total de 14 participantes, entre 

convidados e conselheiros, numa das salas do CSRT, através de uma apresentação a este 

conselho da proposta feita pelos participantes como solução da atual forma de regulação de 
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consultas especializadas, como maneira de validar todo o trabalho realizado. Esse encontro teve 

a intenção de validar a pesquisa realizada uma vez que, nenhuma resposta foi dada ao ofício 

enviado ao secretário de saúde, com a síntese dos encontros e a proposta da criação de uma 

comissão organizadora, responsável por gerenciar o trabalho de estudo, pesquisa e execução do 

processo de implantação do sistema de regulação para consultas especializadas no município 

de Itaperuna.  

Logo, na ausência dessa resposta (até a data de 18/06/2019), foi decidido que a pesquisa 

seria validada junto ao conselho municipal de saúde para tornar público o processo de pesquisa 

realizado.  Vale ressaltar que a gestão da secretaria de saúde foi convidada e lembrada toda a 

semana dos encontros, como também da reunião agendada com o conselho municipal de saúde, 

porém, apesar de terem participado da primeira etapa da pesquisa – respondendo o questionário, 

não compareceram em nenhum dos encontros / atividades educativas.  

Para melhor compreensão das etapas da pesquisa, segue o quadro explicativo abaixo: 

 

Quadro 1. Etapas da pesquisa 

1ª Etapa 

Observação do local Questionário 
 

 

 

2ª Etapa 

Atividades de educação permanente em saúde 

1ª Oficina – Olhar Crítico Olhar a prática profissional e 

organizacional atual e repensar sobre os 

princípios do SUS com ênfase na 

integralidade do acesso. 

2ª Oficina – Olhar Construtivo Romper com a fragmentação da atenção 

através de uma nova forma de realizar o 

serviço. 

3ª Oficina – Olhar Expandido Informar e orientar os profissionais das 

redes de atenção à saúde e a população 

a reestruturação do serviço. 

4ª Oficina – Olhar Avaliativo Reavaliar a proposta do grupo. 
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5ª Oficina – Olhar Político Validar a proposta junto ao conselho 

municipal de saúde. 
 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Para o desenvolvimento das atividades educativas, foi utilizada a metodologia da 

problematização, bem como a aprendizagem baseada em problemas, para maior compreensão 

das lacunas existentes no processo de trabalho e da concretização da aprendizagem 

significativa.  

Propositalmente foi considerado o Arco de Maguerez para os encontros educativos, que 

segundo Bordenave e Pereira (1989), tem como ponto de partida a realidade social, seguida de 

uma análise, levantamento de hipóteses e possíveis soluções e, então, retorna à realidade.  

Acredita que as consequências serão novas transformações, que resultarão em novas ações, com 

impactos na realidade.  

 

Figura 4. Método do arco de Maguerez 

 

Fonte: Método do arco de Maguerez, adaptado a partir de Bordenave e Pereira, 1998. 

 

No primeiro encontro, utilizou-se a aprendizagem baseada em problemas, através de um 

caso clínico, previamente elaborado pela coordenadora do estudo, apontando os principais 

desafios percebidos no processo de trabalho, que dificulta a integralidade do acesso neste 

município. Nesse momento, foi realizada a primeira etapa do arco de Charles Maguerez: 

observação da realidade.  É exatamente nessa hora que as pessoas podem analisar a realidade e 



56 
 

 

identificar os fatores que necessitam ser desenvolvidos, trabalhados, revisados ou melhorados 

(BERBEL, 1999; BORDENAVE e PEREIRA, 2004).  

Os problemas foram identificados pelos participantes do encontro para uma breve 

discussão, que elaboraram uma lista com os principais nós críticos, ou seja, as principais causas 

que desencadeiam os problemas apontados, realizando então a segunda etapa do arco de 

Maguerez: a identificação dos pontos-chave. Nessa etapa, fica mais claro os aspectos que 

precisam ser conhecidos e melhor compreendidos, afim de buscar uma resposta ao problema 

(BERBEL,1999; BORDENAVE e PEREIRA, 2004).  

Ainda nesse primeiro encontro foi aprofundado um pouco sobre os princípios 

doutrinários com ênfase no princípio da integralidade e sobre o sistema de regulação do SUS, 

para que a partir desse conhecimento, os participantes pudessem estar mais bem instruídos e 

terem suas buscas mais bem norteadas. Nesse momento foi realizado a terceira etapa do arco 

de Charles Maguerez: a teorização. Barbel (1999) e Bordenave e Pereira (2004), relatam a 

importância do envolvimento de todos no estudo do assunto. 

No segundo encontro, os participantes foram estimulados a realizarem suas próprias 

buscas e propostas de soluções para os nós críticos encontrados, constituindo então a quarta 

etapa do arco de Maguerez – hipóteses de solução. Essa etapa, consiste na construção de 

alternativas viáveis que procurem solucionar de uma forma crítica e criativa para os problemas 

antes identificados, a partir do combate da teoria com a realidade (REIBNITZ, 2006). Esta 

etapa não foi bem sucedida, pois os participantes não fizeram suas buscas em casa, mas o espaço 

de discussão foi utilizado para criação dessas hipóteses de forma coletiva e compartilhada. O 

encontro foi de muito entusiasmo e foi proposto um novo fluxo com soluções aos problemas 

elencados anteriormente.  

No terceiro encontro, foi elaborado um método de expansão e comunicação do fluxo 

para toda a rede de atenção à saúde e de implantação, com criação estratégica de uma equipe 

de trabalho. Foi elaborado um documento solicitando a aprovação do secretário de saúde do 

município para a execução da tarefa via oficio. A essa fase, conclui-se a quinta etapa do arco 

de Charles Maguerez: aplicação à realidade. Ou seja, pretende-se mudar a realidade a partir da 

aplicação das hipóteses apontadas anteriormente (REIBNITZ e PRADO, 2006). 

O Método da Problematização é uma forma de aprender a partir de um problema 

detectado na realidade, com intuito de melhorar cada vez mais a atuação na sociedade. De 

acordo com Berbel (1996):  
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Com todo o processo, desde o observar atento da realidade e a discussão 

coletiva sobre os dados registrados, mas principalmente com a reflexão sobre 

as possíveis causas e determinantes do problema e depois com a elaboração 

de hipóteses de solução e a intervenção direta na realidade social, tem-se como 

objetivo a mobilização do potencial social, político e ético dos alunos, que 

estudam cientificamente para agir politicamente, como cidadãos e 

profissionais em formação, como agentes sociais que participam da 

construção da história de seu tempo, mesmo que em pequena dimensão. Está 

presente, nesse processo, o exercício da práxis e a possibilidade de formação 

da consciência da práxis. (p.7-17). 

 

O quarto e quinto encontro, teve como objetivo reavaliar as propostas realizadas, sua 

capacidade de operacionalidade e efetividade, e validar junto ao conselho de saúde municipal a 

pesquisa realizada, tornando essa pesquisa um recurso de debate e discussão pública afim de 

ampliar a possibilidade de mudanças necessárias na regulação de consultas especializadas no 

Centro de Saúde Dr. Raul Travassos. Compreende-se que estes encontros, fazem um leve 

retorno a etapa quatro do arco, que reavalia as hipóteses de solução e retornam a quinta etapa 

com pretensão de colocar em prática a solução debatida e apontada coletivamente como a mais 

indicada.  

 

3º Fase: Perscrutação e obtenção das informações  

 

Essa fase foi caracterizada pela observação local no período de um mês, pela coleta de 

informações através da aplicação de um questionários e pela realização de oficinas de educação 

permanente em saúde em uma sala que comporta aproximadamente 20 pessoas, sendo portanto, 

suficiente para a realização das oficinas. Antes de iniciar a pesquisa, foi explicado aos 

profissionais sobre o objetivo da pesquisa, obteve a autorização do gestor local e do conselho 

de ética.  

Para nortear a observação local foi criado um instrumento no Excel que contém 

informações a serem observadas, tais como: especialidade solicitada pelos usuários, turno que 

houve a procura (manhã ou tarde), UBS (que encaminhou), se foi com encaminhamento ou não, 

em relação as prioridades, tinha as opções de idoso (60+), gestante, gestante com criança, 

adultos com criança, algum usuário com limitação física ou mental, e com a saúde debilitada 

no momento da marcação da consulta. No final da ficha, as últimas lacunas a serem preenchidas 

eram se o usuário havia conseguido marcar sua consulta ou não, e se gerou algum conflito.  
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A fila de espera é organizada pela ordem de chegada. O número de fichas para marcação 

de consultas especializadas são limitadas, e por esse motivo os usuários chegam muito cedo no 

local para tentarem garantir a vaga ao especialista solicitado. 

Devido essa forma de organizar e regular as consultas especializadas, vários usuários 

pernoitam nas dependências do CSRT. Poucos foram os pacientes que chegaram com 

encaminhamento de outras unidades de saúde, no entanto, mesmo aos encaminhados, não 

observou-se nenhuma conduta diferenciada que garantisse seu agendamento. Não foi 

identificado na fila de espera, muitas pessoas com crianças de colo, ou gestantes. A maior 

demanda de procura é feita por uma população adulta e idosa. 

Em relação aos profissionais atendentes do CSRT, são disponibilizados uma sala com 

ar condicionado, cadeiras com encosto, internet e computadores que registram por meio do 

cadastro do cartão nacional de saúde do usuário solicitante o agendamento para a especialidade 

solicitada, com data e hora da consulta. Esse sistema segundo informações dos profissionais é 

precário, causando problemas no atendimento.  

Após essa observação feita no local de regulação das consultas especializadas, foi feito 

a aplicação do questionário com esses profissionais.   

O questionário foi entregue junto com o TCLE (que foi devidamente explicado, 

guardando o anonimato e a garantia do sigilo em caso de publicação). A coleta dos dados através 

do questionário ocorreu em quatro momentos diferentes. Foram eles: dia 26 de julho de 2018, 

para contemplar os profissionais que atuam no serviço de regulação de consultas especializadas 

do turno da tarde, tais como coordenadores e atendentes do CSRT;  dia 01 de agosto de 2018, 

para contemplar os profissionais que atuam como atendentes no turno da manhã;  dia 08 de 

agosto de 2018, para contemplar os profissionais do planejamento da saúde do município de 

Itaperuna, e  dia 22 de agosto de 2018, para contemplar a gestão da saúde do município de 

Itaperuna.  

O questionário foi aplicado pessoalmente pela pesquisadora, que levou esse no mesmo 

dia. Os participantes do CSRT, foram direcionados para uma sala separada em seu próprio 

ambiente de trabalho para responder o questionário em meio ao expediente, porém, sem 

interferir no trabalho e sem ser interferido por ele. Já os participantes que atuam como 

coordenadores, no planejamento da saúde do município e na gestão, o questionário foi aplicado 

na sala onde estes profissionais realizam seus trabalhos. São lugares com pouca movimentação 

e tranquilidade, proporcionando privacidade ao momento.  
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É interessante destacar que o questionário não excedeu 30 minutos do tempo dos 

funcionários e nenhuma intercorrência surgiu. Tudo procedeu naturalmente e a pesquisa foi 

elogiada pelos participantes por compreenderem a necessidade de investigar e melhorar o fluxo 

de atendimento para a regulação de consultas especializadas no centro de referência do 

município de Itaperuna.  

Para a realização da aplicação do questionário, os participantes receberam da 

pesquisadora o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido/ TCLE, que informou sobre a 

garantia do anonimato do participante da pesquisa, do sigilo de sua identidade e o direito de 

desistência na participação da pesquisa em qualquer tempo. Os participantes também foram 

devidamente orientados quanto aos benefícios e possíveis riscos da pesquisa, de acordo com as 

normas de bioética previstas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).  

 

4º Fase: Análise e interpretação 

 

Após a fase de codificação, iniciou-se a formação de categorias empíricas, ou seja, 

refere-se a um conjunto de expressões com características similares ou que possuam estreita 

relação, que serão condensadas fornecendo assim dados brutos para posterior análise 

(TRENTINI; PAIM, 2004). 

Segundo Goldenberg (1997, p. 34 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009), a pesquisa 

qualitativa se aprofunda na compreensão de um grupo social, de uma organização, entre outros. 

Não é focada nos números. Os pesquisadores que adotam essa pesquisa opõem-se a ideia de 

que exista um único modelo de pesquisa para todas as ciências, pressupondo assim, uma 

metodologia própria. Recusam o modelo positivista e não interferem com julgamentos, 

conceitos e crenças próprias na pesquisa. 

Assim, pode-se dizer que a pesquisa qualitativa busca a realidade, que não se mede e 

nem quantifica, mas se compreende na dinâmica das relações sociais. De acordo com Minayo 

(2001), 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 ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

As informações obtidas a partir da observação, do questionário e das oficinas, foram 

analisados e posteriormente fundamentadas por um apoio bibliográfico nacional e internacional 
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gerido pelo tema proposto da estratégia de reorganização do processo de trabalho no sistema 

municipal de regulação de consultas especializadas em saúde, por meio da contribuição da 

educação permanente em saúde, examinando assim as informações básicas, com propósito de 

cumprir com os objetivos propostos da pesquisa.  

As análises foram realizadas conforme a análise de conteúdos de Bardin (2009) e para 

as oficinas, foram efetuados registros escritos e fotográficos.  

De acordo com Bardin (2009), a análise de conteúdo é um “leque de apetrechos”, e não 

apenas um instrumento, ou seja, é um conjunto de técnicas de análise de comunicações.  

Logo, a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas que analisam as comunicações, 

assim sendo, o núcleo da comunicação, que possibilita “afastar a compreensão espontânea”, os 

significados imediatos.  

Portanto, ela define análise de conteúdos como: 

[...] conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1977, p. 42). 

 

A análise de conteúdo de Bardin, é classificada em três fases, no período de construção das 

categorias:  

1º Pré análise, normalmente, segundo Bardin (2011), caracteriza-se pela, a) - Leitura flutuante: 

realização de repetidas leituras do material coletado, afim de aproximarmos mais intimamente 

do texto, e consequentemente deixarmos sermos invadidos pelas impressões e orientações 

(BARDIN, 2000); b) - Constituição dos corpos: validação do conteúdo, que se dá através da 

respostas as seguintes normas: exaustividade (levantamento de todos os aspectos no roteiro); 

representatividade (contemplação do universo desejado); homogeneidade (a obediência aos 

critérios de seleção em relação a temática, técnicas e interlocutores); pertinência (a coerência 

dos documentos analisados com os objetivos do trabalho); c) – Hipóteses e objetivos: suposição 

de algo que poderá ou não ser verificado.  

2º Exploração do material: através da elaboração de unidades de registros, que pode ser 

caracterizado por uma palavra, por uma frase ou por um tema, que serão posteriormente 

agrupados.  

3º Tratamento dos resultados obtidos: ocorre a partir dos agrupamentos, dando relevância as 

informações obtidas por meio da contagem referida na fase anterior. 
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Assim, conclui-se que a análise de conteúdo de Bardin, “é uma técnica de investigação 

que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto 

da comunicação." (BARDIN, 1995, p.19) Na compreensão da similaridade nas respostas dos 

participantes da pesquisa, foi realizada a análise, a partir da descrição das unidades de registro, 

e posteriormente no agrupamento por meio de unidades de significância, facilitando a 

construção das categorias. 

A análise de conteúdo proposta por Bardin (2009), possibilita dar fidedignidade ao 

registro do participante, uma vez que os sentidos são associados às categorias e então esses 

dados são quantificados. Para melhor compreensão do leitor sobre o processo de realização e 

principalmente de legitimação, destaca-se o percurso até a organização das categorias: 

 Familiaridade com os pensamentos através de repetidas leituras do questionário; 

 Organização das Unidades de Registro (UR), por meio da transcrição de todas 

as respostas dos participantes no questionário, em relação as duas perguntas. 

Assim, obteve-se um total de 06 UR para a primeira pergunta e 09 UR para a 

segunda pergunta, totalizando 15 UR, para as 19 ocorrências; 

 Além das Unidades de Registo (UR), foram elaboradas por similaridade as 

Unidades de Significação (US) e quantificação. Estas foram agrupadas de 

acordo com as ideias e semelhanças, somadas um total de 04 US. Elas foram 

contabilizadas e registradas por letras maiúsculas, em ordem alfabética, de A até 

D e traduzidas em porcentagem, através de regra de três simples. As Unidades 

de Significância são: A - Prover consultas especializadas ambulatoriais, (05), B 

- Ofertar consulta de qualidade (01), C - Ofertar saúde sob a ótica do ser integral 

(10), D - Garantir o atendimento de saúde em todos os níveis de atenção (03). 

 Assim, foram obtidos a quantificação de 15 Unidades de Registro, com um total 

de 19 (dezenove) ocorrências, correspondendo a 100% da amostra. São elas: A) 

agendar o atendimento (01), atender as não emergências (01), agendar o 

atendimento ambulatorial (01), vários programas (01), especialidade médica 

(01); B) – nível de qualidade (01); C) -  atender a saúde de forma completa (01), 

abrangência da atenção (02), atender todas as necessidades (04), visualizar 

plenamente o usuário (01), prevenir e promover saúde (01), compreender o 

sujeito biopsicossocial (01), acessar todos os serviços (01), máxima assistência 

(01), apoiar o usuário (01). 
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  Os resultados foram expostos no quadro abaixo, com o intuito de responder as 

duas perguntas da pesquisa, que visa responder aos objetivos da pesquisa, bem 

como as questões norteadoras. 

 O foco é responder os objetivos da pesquisa, isto é, identificar o conhecimento 

dos profissionais envolvidos quanto ao processo de organização do serviço de 

marcação de consultas; registar até que ponto / ou de que modo o conhecimento 

dos profissionais sobre integralidade interfere no processo de organização do 

serviço de marcação de consultas para especialidades.  

 A partir desses, foram construídas 03 (três) categorias temáticas: 

 Primeira categoria: Aproximando da proposta do serviço (100%); 

 Segunda categoria: Integralidade do acesso: da teoria à prática (77%); 

 Terceira categoria: Redesenhando o fluxo de atendimento (23%). 

 

4.2 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Para o desenvolvimento do estudo, foi considerado as diretrizes e normas do Conselho 

Nacional de Saúde que regulamentam as pesquisas envolvendo seres humanos, das resoluções 

nº 466/2012 (BRASIL, 2012b) e 510/2016 (BRASIL, 2016a). O presente estudo foi submetido 

ao comitê de ética da Universidade Federal Fluminense, com a sua aprovação em 13 de julho 

de 2018, cujo número do parecer consubstanciado de aprovação é 2.770.321.  

O aspecto ética “visa assegurar os direitos e deveres dos participantes da pesquisa, da 

comunidade científica e do Estado, uma vez que respeita o fundamento da República Federativa 

do Brasil referente à dignidade da pessoa humana e preserva o desenvolvimento e o 

engajamento ético em pesquisa” (BRASIL, 2012b).  

Os participantes foram devidamente esclarecidos sobre o teor da pesquisa, e aceitaram 

participar voluntariamente, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

(BRASIL, 2012b; 2016a).  

Estes também foram tranquilizados com informações sobre a garantia do respeito ao 

anonimato, à privacidade e o não uso das informações para qualquer outro estudo adverso ao 

proposto.  Nenhum custo foi cobrado aos participantes da pesquisa, e esta, ocorreu em seu 

próprio ambiente de trabalho, sem afetar a rotina natural do processo de trabalho.  
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4.3 RISCOS E BENEFÍCIOS 

 

Este estudo não oferece riscos importantes, a não ser o risco mínimo de perda do 

anonimato e de provocar algum constrangimento devido ao tempo executado para responder a 

pesquisa, bem como devido ao conteúdo das perguntas, ficando o participante ciente de seu 

livre arbítrio quanto à decisão de recusa na participação desta pesquisa e de sua retirada do 

estudo em qualquer tempo, sem nenhuma penalização ou prejuízo pessoal e profissional. Assim, 

de acordo com o princípio da beneficência, os pesquisadores devem minimizar os riscos e danos 

aos participantes (POLIT; BECK, 2011). 

Na condição de promover um melhor conforto e de minimizar os riscos mínimos, os 

questionários foram aplicados em um ambiente tranquilo e em um momento propício ao não 

incômodo desses participantes diante de seus afazeres profissionais, em uma sala separada, 

individual, para manter a confidência dos dados fornecidos, garantindo, assim, o “direito de 

privacidade” (POLIT; BECK, 2011). 

Para a preservação do anonimato, os participantes foram identificados no estudo com a 

letra E (entrevistados) seguida por uma sequência crescente de números. À todos os 

participantes, foram garantidos, à não utilização das informações contra eles.  

O benefício desta pesquisa, sobrevirá de forma direta aos participantes do estudo, a 

partir da revelação das dificuldades no processo organizativo do serviço de regulação de 

consultas especializadas; sobrevirá sobre os usuários dos serviços de saúde deste município, de 

maneira que a possibilidade de reorganização do serviço tende a caminhar em direção à 

diminuição da lacuna da integralidade da atenção, pelo viés do acesso aos níveis de densidade 

tecnológica; e em última análise, o benefício sobrevirá sobre a gestão, que se beneficiará de um 

trabalho organizado, que contribui para a garantia dos diretos de saúde da população e permite 

melhor compreensão das necessidades de saúde da mesma, de forma organizada e 

racionalizada, fortalecendo o SUS. 

 

4.4 SÍNTESE DO ESTUDO 

 

Apresenta-se um quadro síntese, que relaciona os objetivos específicos com os 

procedimentos de coleta de dados e análises adotadas, cuja finalidade é conferir melhor 

compreensão do processo utilizado neste estudo para responder a cada objetivo específico. 
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Os objetivos foram separados por eixos segundo seus focos, isto é, de acordo com cada 

etapa da pesquisa, sendo: propósito e prática. 

 

Quadro 2. Síntese da metodologia de estudo em relação aos objetivos específicos 

Eixo Objetivos específicos Método Análise 

Propósito Descrever o 

funcionamento atual 

do serviço de 

agendamento / 

marcação de consultas  

para especialidades 

médicas e de outros 

profissionais na atenção 

secundária;  

Observação local 

e Questionário. 

Descritiva 

 

Propósito Identificar o 

conhecimento dos 

profissionais envolvidos 

quanto ao processo de 

organização do sistema 

de regulação de 

consultas 

especializadas;  

Questionário. Bardin   



65 
 

 

Propósito  Registrar até que ponto / 

ou de que modo o 

conhecimento dos 

profissionais sobre 

integralidade interfere 

no processo de 

organização do serviço 

de marcação de 

consultas para 

especialidades;  

Questionário Bardin 

Propósito e 

prática 

Refletir como a 

Educação Permanente 

em Saúde pode 

contribuir para a 

reorganização de um 

serviço de 

especialidades na região 

noroeste fluminense, 

visando fortalecer a 

integralidade do acesso 

à saúde. 

Atividade de 

educação 

permanente em 

saúde 

Grupos educativos 

Fonte: Elaboração própria.  

Os grupos educativos foram essenciais para esse momento de trocas de saberes sobre o 

processo de regulação de consultas, bem como para a reflexão sobre o tema, discussão e 

abertura para propostas de soluções. A medida que ocorre o desenvolvimento dos grupos, os 

conhecimentos e as experiências vão sendo trocadas e propagadas. Trentini e Gonçalves (2000, 

p.73) referem que o pesquisador deve ser um facilitador, ao tornar mais visível os problemas 

normalmente relacionados com interesses e conflitos, além de saber que a pesquisa construirá 

novas informações, estruturando conhecimentos e planejando novas ações. 
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5 COMPREENSÃO DO SERVIÇO 

 

5.1 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

A observação participante aconteceu no mês de janeiro de 2018, no setor de regulação 

de consultas do CSRT. Foi observado que os usuários procuram o serviço em sua maioria por 

demanda própria, sem antes ter passado por qualquer outro atendimento. A marcação de 

consultas para as diversas especialidades médicas, são realizadas em dias e horários específicos, 

respeitando o número de vagas e a ordem de chegada do usuário. Existe uma fila preferencial, 

para idosos e gestantes com cotas para esses usuários prioritários e para os usuários moradores 

da zona rural.  

No período de um mês de observação local, não identificou-se nenhuma conduta 

diferenciada para os usuários que apresentaram um atendimento prévio com encaminhamento. 

Os usuários necessitam comprovar sua residência em Itaperuna para realizar o agendamento, 

portando documentos de identificação, carteira nacional de saúde e municipal. Devido ao baixo 

e limitado número de vagas para as consultas especializadas, que variam entre 10 a 20 por 

especialidade, os usuários do sistema público de saúde deste município chegam muito antes do 

horário fixado, por vezes pernoitam dentro do CSRT, para tentarem garantir o agendamento da 

consulta. 

O fluxo do atendimento é realizado em uma sala próxima a entrada do CSRT, que 

permite o acesso dos usuários por uma rampa estreita. Os atendimentos são realizados sob a 

divisão de um vidro. Os usuários se acomodam “em pé” na fila, para agendar sua consulta. E 

os atendentes, se acomodam dentro da sala – ambiente de trabalho do setor de regulação de 

consultas especializadas, “em cadeiras” com computadores, onde registram todo atendimento e 

fazem a solicitação e retirada da confirmação do agendamento da consulta solicitada pelo 

usuário. Por vezes os conflitos surgem por questões do tipo: os próprios usuários sabem a ordem 

de chegada e a quantidade de vaga disponível para determinado profissional, e ao chegar no 

atendimento é surpreendido pela negação da ficha. 

Essa observação teve como intuito alcançar o primeiro objetivo da pesquisa que é 

descrever o funcionamento atual do serviço de agendamento / marcação de consultas para 

especialidades médicas e de outros profissionais na atenção secundária. 
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5.2 QUESTIONÁRIO 

 

Caracterização dos participantes 

 

A caracterização dos participantes, deixa claro a contextualização dos sujeitos nessa 

pesquisa. O número de participantes que responderam o questionário foram 14 pessoas, entre 

profissionais do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, gestores e coordenadores da saúde. O 

número de pessoas convidadas a participarem dos grupos educativos foram 22. Assim, no total, 

foram convidadas 33 pessoas afim de conhecer melhor o trabalho e promover uma discussão 

mais exitosa no sentido de propor soluções para o problema em destaque.   

Para melhor compreensão dos discursos dos participantes e dos dados coletados, é viável 

dar visibilidade as características do perfil, aproximando-os do expectador. Dessa forma, foram 

sintetizados os dados referentes ao sexo, faixa etária, religião, estado civil, escolaridade e tempo 

de serviço. Segue a identificação do perfil dos participantes do questionário: 

Dos 14 participantes da pesquisa, 43 % são do sexo masculino e 57 % do sexo feminino.  

Em relação a faixa etária 01 (7%) com idade entre 20 a 30 anos, 06 (42,8%) com idade 

entre 31 a 40 anos, 03 (21%) com idade entre 41 a 50 anos e 04 (28,5%) com idade acima de 

51 anos. Observa-se um aumento de profissionais com idade entre 31 a 51 anos e uma queda 

de profissionais com idade superior a 51 anos, constituindo uma informação de relevância, 

observadas as características do atendimento ao público da regulação de consultas 

especializadas, que exige agilidade, capacidade psicológica para lidar com os momentos 

estressantes da atividade, principalmente pela forma como o serviço está organizado e pela 

capacidade de trabalhar em equipe. A diminuição de profissionais com idade mais avançada, 

demonstra a necessidade da disposição física que o setor exige, por se tratar de um setor que 

vive de maneira intensa os atendimentos, bem como a habilidade de lidar com situações 

conflituosas e com o manejo de computadores e sistemas do setor. 

Quanto a religião desses participantes, 06 (43%) eram católicos, 06 (43%) evangélicos, 

01 (7%) relatou não ter religião e 01 (7%) relatou ser de todas as religiões.  

Na observação do estado civil desses participantes, 07 (49%) eram casados, 04 (28%) 

solteiros, 02 (14%) divorciados e 01 (7%) viúvo.  

Dentre as formações dos participantes da pesquisa, 01 (7%) tem ensino fundamental, 05 

(35,7%) tem ensino médio e 06 (42,8%), tem ensino superior e 02 (14%) tem pós graduação.  
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Dos participantes com ensino superior, havia 01 (7%) administrador, 01 (7%) 

enfermeiro, 01 (7%) biólogo, 02 (14%) professores de ensino regular, 01 (7%) educador físico 

e 02 (14%) pedagogos.  

Com respeito ao tempo de serviço, 03 (21%) declararam estar há menos de um ano no 

setor, 06 (42,8%) entre 01 a 05 anos e 05 (35,7) acima de 5 anos no setor.  

Foram realizadas a aplicação de 05 questionários no mês de julho de 2019, com 01 

gestor da saúde (7%), 01 coordenador da saúde (7%), e 03 atendentes (21%), e 09 no mês de 

agosto de 2019, com 02 coordenadores da saúde (14%), 1 auxiliar administrativo (7%) e 06 

atendentes (42,8%). 

Os atendentes foram a maioria dos participantes da pesquisa, e justifica-se por 

constituírem o maior número na regulação de consultas do CSRT, local pesquisado. 

 

Quadro 3. Caracterização dos participantes 

PARTICIPANTE IDADE GÊNERO 
GRAU DE 
ESCOLARIDADE 

Gestor da saúde E5 28 Masculino E.S. 

Coordenador da saúde 

E1 36 Masculino E.S. 

E8 47 Feminino E.F. 

E11 42 Masculino E.S. 

Auxiliar administrativo E10 46 Feminino E.M. 

Atendente 

E2 34 Feminino E.S. 

E3 37 Feminino E.S. 

E4 52 Feminino E.M. 

E6 52 Masculino E.M. 

E7 39 Feminino E.S. 

E9 40 Masculino E.M. 

E12 32 Feminino E.S. 

E13 32 Masculino E.M. 

E14 56 Feminino E.S. 

E.F – ensino fundamental; E.M. – ensino médio; E.S. – ensino superior. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Atual funcionamento do CSRT 

 

Além da observação participante, o questionário buscou aprofundar o conhecimento 

sobre como funciona o atual serviço de marcação / agendamento de consultas para 

especialidades médicas e de outros profissionais na atenção secundária do município de 
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Itaperuna, indo de encontro ao primeiro objetivo da pesquisa. Foram identificadas as seguintes 

respostas:  

Em relação ao agendamento de consultas, 03 participantes (21%), relataram que este 

acontece em dias específicos, 02 (14%) disseram que ocorre em dia específico e com 

encaminhamento, 01 (7%) relatou que acontece em horário específico e com encaminhamento, 

02 (14%) relataram em dia e horário específico, 04 (28%) relataram em dia, horário e com 

encaminhamento e 02 (14%) relataram que ocorre através do agendamento aberto, com dia, 

horário específico e com encaminhamento. 

Alguns participantes decidiram escrever para explicar o método do serviço para a 

marcação de consultas: 

“O agendamento ocorre em dias e horários específicos. Cada dia e horário, algumas 

especialidades médicas são marcadas. Algumas delas necessitam de encaminhamento" (E2). 

“Tem dia específico, de acordo com a especialidade, horários, mas de acordo com as 

sobras vai marcando as sobras em dias e horários diferentes” (E4). 

“Com encaminhamento pessoas de zona rural e distritos e algumas especialidades 

médicas (ex. neuropediatra)” (E7). 

“Precisa de encaminhamento algumas especialidades específicas” (E13). 

Foi detectado o limite de vagas disponibilizadas, pela resposta unânime dos 

participantes da pesquisa (100%). Sobre as exigências para o agendamento, 02 (14%) relataram 

que somente o paciente solicitante da consulta poderá realizar o agendamento, 04 (28,5%) 

afirmaram que familiares podem realizar o agendamento, 01(7%) disse que outros podem 

realizar, 06 (42,8%) disseram que somente o paciente e familiar podem agendar e 01(7%) disse 

que paciente, familiar e outros podem agendar a consulta.  

Para os que marcaram a opção “outros”, foi deixado um espaço para explicar melhor 

quem seriam esses. Segue a explicação de alguns dos participantes:  

“Familiares próximos com comprovação de documentos (esposo (a), pai, mãe, avós, 

filhos)” (E2). 

“O paciente pode marcar, familiares com grau de parentesco direto (pais, filhos, irmão, 

esposo (a), avós” (E3). 

“Pacientes e familiares bem próximo, como pais para filhos e filhos para pais, neto 

para avós e vice versa, trazendo certidão do neto, identidade dos avós e irmãos” (E4). 

O agendamento ocorre de acordo com 13 (92,8%) participantes da pesquisa, de forma 

presencial, ou seja, o paciente/usuário deverá comparecer à unidade para solicitar sua consulta. 
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Apenas 01 (7%) dos participantes relatou que esse agendamento ocorre por meio 

presencial e eletrônico, e 100% relataram que existem exigências para a realização desse 

agendamento, tais como a necessidade de apresentar documentos. Dentre os documentos, 01 

(7%) participante relatou apenas o documento de identificação, 02 (14%) disseram que há a 

necessidade de apresentar o cartão municipal do SUS, 06 (42,8%) o documento de identificação 

e o cartão municipal do SUS, 01(7%) relatou a necessidade do documento de identificação, o 

cartão municipal do SUS e outros, 03 (21%) o documento de identificação, o cartão nacional 

do SUS e o cartão municipal do SUS e 01(7%) documento de identificação, cartão nacional do 

SUS, comprovante de residência e cartão municipal do SUS. 

Nos casos em que foram marcados a opção outros, foi deixado um espaço para 

exemplificar quais documentos seriam esses.  

“O familiar que vier marcar para o paciente precisa apresentar identidade dele 

(familiar) e cartão municipal do paciente. E quando for o próprio paciente os dois 

documentos” (E2). 

“Se não for para o próprio paciente, deve comprovar por meio de documentação 

parentesco direto com o paciente” (E3). 

 “Exigimos carteira municipal do paciente e identidade da pessoa que veio marcar” 

(E4).  

Quando observado os usuários que procuram o serviço referenciado por demanda 

própria, 11 (78,5%) dos participantes relataram ser esse um acontecimento comum no fluxo de 

marcação de consultas e 03 (21%) disseram que ocorre as vezes. Para os casos que chegam com 

encaminhamento, 02 (21%) participantes da pesquisa relataram ter prioridade na marcação de 

consultas, 02 (21%) disseram que os casos de distrito e zona rural tem prioridade, 09 (64%) 

disseram que não há prioridade na marcação, é comum, igual aos outros e 01 (7%) relatou que 

o usuário passa por uma triagem  

 

Conhecimento dos profissionais em relação a organização do serviço de marcação de 

consultas 

 

Para responder o segundo objetivo da pesquisa que visa identificar o conhecimento dos 

profissionais envolvidos quanto ao processo de organização do serviço de marcação de 

consultas, foi elaborado um quadro de Unidade de Registros, de Significação e de Categorias, 

que buscou responder as perguntas da pesquisa: explicar o nível de atenção do CSRT e a 
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compreensão do atendimento integral à saúde. Moraes (1999), recorda que as categorias 

precisam representar todos os aspectos do conteúdo investigado, assim como os objetivos e 

questões norteadoras. 

 

Quadro 4. Categorias encontradas na pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Os resultados demonstram que os profissionais que participaram da pesquisa, 

compreendem o Centro de Saúde Dr. Raul Travassos através dos atendimentos especializados, 

ambulatoriais, e que abrange vários programas dentro desse serviço.  

Em relação ao nível de atenção (primário, secundário ou terciário) do CSRT, 08 (57%) 

dos participantes relataram saber responder, enquanto 05 (35,7%) informaram não saber a 

resposta e 01 (7%) optou por não marcar no questionário. Dos 14 participantes que responderam 

o questionário, 02 (14%) disseram que o CSRT está enquadrado no nível primário de atenção 

à saúde; 05 (35,7%) disseram nível secundário; não houve ninguém que optasse pelo nível 

terciário; 01 (7%) relatou ser misto – primário e secundário; 05 (35,7%) relataram não saber 

essa resposta; e 01 (7%) não respondeu o questionário.  

É importante analisar que dos 14 participantes, apenas 05 (35,7%) explicaram suas 

respostas no questionário, conforme segue: 

“Trabalhos com vários programas como, saúde da mulher, ists, PNi e todas 

especialidades médicas” (E1). 

“O atendimento no setor de marcação é atravéz de agendamento e não emergencial” 

(E2). 

“É dede assistência ambulatorial ao pacientes residente na cidade e sub distrito” (E3). 

UR - (Ocorrência) Ocorrências Código US Categorias

Compreensão do nível 

de atenção do CSRT

Agendar o atendimento (01)

Atender as não emergências (01) Prover consulta 1ª Categoria:

Agendar o atendimento ambulatorial (01) especializada Aproximando da proposta do serviço

Vários programas (01) (6UR/100%)

Especialidade médica (01)

Ofertar consulta

de qualidade

O que é atenção integral

à saúde?

Atender a saúde de forma completa (01)

Abrangência da atenção (02) 2ª Categoria:

Atender todas as necessidades (04) Ofertar saúde sob Integralidade da atenção: da teoria à prática

Visualizar plenamente o usuário (01) a ótica do ser integral (10UR/76,92%)

Prevenir e promover saúde (01)

Compreender o sujeito biopsicossocial (01)

Acessar todos os serviços (01) 3ª Categoria:

Máxima assistência (01) Garantir o acesso em Refazendo o fluxo de atendimento

Apoiar o usuário (01) todos os níveis de atenção

(3UR/23,08%)

5 (83,33%) A

3 (23,08%) D

Nível de qualidade (01) 1 (16,67%) B

10 (76,92%) C
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 “No CSRT são realizadas consultas por especialidades, o que por si só já traz ao centro 

tal categorização” (E10).  

Pode-se dizer que um número expressivo dos participantes demonstraram limitação 

quanto ao assunto abordado, uma vez (9) 64,2% dos participantes não souberem responder tal 

questionamento associado com os que responderem com total incoerência, como segue a fala: 

“Nosso nível é de primeira qualidade tudo funcionando de acordo e para o bem dos usuários” 

(E14), tem-se um total de 71,4% dos participantes.  

Os dados, agora visíveis, são considerados uma importante leitura sobre a realidade de 

quem está gerindo e executando um serviço público de saúde. O conhecimento pode ser 

considerado como uma propriedade de agentes, que são predispostos a agir em determinadas 

circunstâncias (UNITED NATIONS, 2014). 

O questionamento busca causar uma inquietação na procura de respostas que irão 

nortear o planejamento do serviço de saúde para melhor disponibilizá-lo a população. Merhy 

(2002), Campos (1997; 2000), Passos e Bennevides (2004), entendem que, para encontratrem 

algo diferente do convencional instituido, é necessário ter um olhar ético politico investigador 

por parte dos atores que compoem o processo de trabalho. Atraves do processo da 

problematização espera-se produzir um deslocamento coletivo positivo. 

 

5.3 PRIMEIRA CATEGORIA: APROXIMAÇÃO DA PROPOSTA DO SERVIÇO 

 

Essa categoria visa discutir sobre o primeiro e segundo objetivo da pesquisa: descrever 

o funcionamento atual do serviço de agendamento / marcação de consultas para especialidades 

médicas e de outros profissionais na atenção secundária e identificar o conhecimento dos 

profissionais envolvidos quanto ao processo de organização do serviço de marcação de 

consultas.  

Pode-se dizer que o trabalho no serviço de saúde está para além da assistência, é 

necessário ter um compromisso ético e respeitoso não só com o paciente mas também com as 

propostas organizativas do ambiente de trabalho. Respeitar princípios que norteiam o trabalho 

em saúde é imprescindível, mas, para que isso aconteça, antes, se faz necessário, conhecê-los 

melhor.  

Foi aplicado um questionário para fins de coleta de dados, ficando evidenciado que os 

participantes compreendem bem a forma como o serviço está organizado: a marcação de 

consultas acontece em dia e horário específico, existe escassez e limite de vagas, os usuários 
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do SUS necessitam enfrentar filas para o agendamento que acontece por ordem de chegada, 

portando documentos que são exigidos, dentre eles, documento de identificação e carteira 

municipal do SUS e/ou Cartão Nacional do SUS. Para os casos encaminhados, não há conduta 

diferenciada. Em meio a essa leitura, pode-se observar um modelo arcaico predominante na 

forma como o serviço em destaque está organizado, não constituindo uma característica apenas 

do município de Itaperuna, mas uma realidade de muitos outros município da região.   

Essa realidade, permite identificar um SUS que apesar de ter políticas inclusivas com 

avanços no quesito de inclusão social, política e técnica, ainda é excludente pelas dificuldades 

de implantar e concretizar suas ideias. Em “A Educação na Cidade”, Freire manifesta a 

importância do protagonismo democrático do cidadão, com participação ativa na história, o que 

permite a reflexão sobre a postura do trabalhador e do usuário diante do processo de trabalho:  

“Para nós, a participação não pode ser reduzida a uma pura colaboração que 

setores populacionais devessem e pudessem dar à administração pública. [...] 

Implica, por parte das classes populares, um “estar presente na História e não 

simplesmente nela estar representadas”. Implica a participação política das 

classes populares através de suas representações, no nível das opções, das 

decisões e não só do fazer o já programado. [...] Participação popular para nós 

não é um slogan, mas a expressão e, ao mesmo tempo, o caminho para a 

realização democrática da cidade. (FREIRE, 2001, p. 75). 

 

O nome dado a primeira categoria, aponta para a compreensão da organização do CSRT 

e reflete a necessidade de envolver os profissionais de maneira mais profunda no ambiente de 

trabalho, levando-os a se comprometerem ativamente com a sua organização, por meio de 

discussão e tomadas de decisão. Mas, para além do envolvimento dos profissionais diretamente 

conectados ao serviço, também se faz necessário o envolvimento da população num processo 

de luta democrática pelos direitos legalmente constituídos. 

A compreensão dos participantes sobre o funcionamento do fluxo de atendimento do 

CSRT não significa o reconhecimento de como na prática esse serviço deveria funcionar. O 

primeiro contato do usuário deve ser na Atenção Primária à Saúde (APS), que constitui-se como 

uma estratégia de organização da assistência à saúde em redes, ou seja, ela é a ordenadora do 

fluxo desse usuário dentro da rede de atenção à saúde. Preza-se também pela longitudinalidade 

e pela integralidade da atenção (BULGARELLI et al., 2017). 

As informações coletadas, refletem diretamente os valores que norteiam a organização 

do serviço. Foi identificado uma lacuna do conhecimento em relação ao nível de atenção do 

CSRT. A atenção secundária à saúde, é constituída por uma densidade tecnológica 
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intermediária, estando entre a atenção primária à saúde e a atenção terciária à saúde. É formada 

por serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar, conforme a Portaria 4.279/10 

(BRASIL, 2010).  

Logo, pode-se dizer que as implicações para a integralidade do acesso provocadas nesse 

serviço, está relacionada a falta de comunicação com outros serviços de saúde, bem como a 

falta de um fluxo de atendimento que fortaleça a atenção primária a saúde como uma atenção 

preferencial para o primeiro contato. As dificuldades em relação a assistência no modelo de 

atenção diz respeito também a questões como interações, articulações entre a atenção básica e 

a atenção secundária, resolutividade da atenção básica. Na ausência dessas, percebe-se uma 

demanda reprimida, com restrição de acesso, falta de agilidade para/dos serviços de referência, 

indefinição de fluxos de referência e contrarreferência e não implementação de linhas de 

cuidado (ERDMANN et al., 2013). 

A maioria dos participantes da pesquisa declararam saber o significado de atenção 

primária, secundária e terciária. No entanto, ao interrogar qual o nível de atenção o CSRT está 

inserido, obteve-se um total de 35,71% de respostas apontando para o nível de atenção 

secundária à saúde, pelos profissionais e gestores entrevistados. Observa-se que mais da metade 

não tinham noção sobre o nível de atenção deste serviço, o que demonstra uma lacuna de 

conhecimento das características e especificidades dentro da rede.  Bastos (1994, p.86), acredita 

que comprometer-se tem a ver com “lealdade em relação a algo”. Talvez, o caminho para se 

instigar o comprometimento e a lealdade no coletivo, esteja na fundição da educação e formação 

permanente, que consiste, segundo Freire (1993a, p. 22-23), em ter a consciência de saber, que 

pode-se saber mais.  

Para que se cumpra o princípio democrático, é importante dialogar e ter a participação 

ativa da sociedade. Não só a participação social, em permanecer na luta pela concretização do 

SUS, ativamente, pela contínua construção e fiscalização do sistema, vale destacar nesta 

categoria, a imprescindibilidade dos sujeitos da pesquisa, em assumirem uma postura de “estar 

presente”, “participar, não de forma reduzida” e “fazer além do programado”. Percebe-se que a 

leitura do trabalho é feita, mas a capacidade de análise crítica com proposta de solução, não é 

um objeto de movimentação entre os atores envolvidos neste processo, cheio de insatisfação 

populacional quanto aos serviços de saúde e barreiras em alcançar a proposta de um SUS 

resolutivo, igualitário e integral.  
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Como Freire (1987) diz, é uma exigência existencial, a junção da reflexão e da ação, 

pelos sujeitos situados ao mundo a ser modificado. Foi possível verificar, nesse ponto da 

pesquisa a lacuna da existência dessa reflexão crítica, ao ponto que mostra-se relevante a 

presença do diálogo permanente, coletivo, problematizado, com propostas e implantação de 

ações de solução visando a transformação da realidade. 

Não basta conhecer sobre o serviço e desejar ter uma postura ativa, é necessário ter 

condições favoráveis de comunicação para que essa movimentação aconteça com liberdade. Gil 

et al., (2016), corrobora com essa questão ao abordar o conceito de cogestão como uma diretriz 

ética e política que propõem democratizar as relações na gestão de serviços. Em suma, aponta 

para o compartilhamento de ideias, questões e decisões que incidem no cotidiano de trabalho, 

valorizando o pensar e o fazer coletivo. 

Existe a necessidade de desenvolver um SUS coletivo, colaborativo, de gestão 

compartilhada, que reflita com os profissionais da área da saúde por meio de intervenções 

teórico-práticas criadoras de novas formas de pensar e agir. Essa metodologia reflete a prática 

da Educação Permanente em Saúde, importante mecanismo mediador entre as demandas de 

aprendizagem e do trabalho, sendo considerada parte do rol de atribuições finalísticas do SUS 

(BRASIL, 2009). 

É imprescindível que profissionais da saúde se comprometam mais profundamente com 

o trabalho, conhecendo características comuns e específicas desse serviço e se dispondo a 

propor ações que possam qualificar cada vez mais o atendimento prestado ao público. No 

entanto, compreende-se que não basta apenas o comprometimento do profissional no seu 

ambiente laboral, é preciso também haver uma gestão horizontal, desburocratizada, além da 

continuidade de profissionais nos setores onde estão lotados. As constantes mudanças e / ou 

trocas de profissionais, também constitui um fator problematizador do envolvimento e 

comprometimento deste para com seu serviço.  

Á luz da gestão, houve aprovação para a realização da pesquisa, no entanto, a 

descontinuidade de gestores frente a secretaria de saúde, refletem um desafio a ser vencido. 

Para Ângelo (2011), não são as altas direções que dá a qualidade, mas os diversos escalões, de 

forma que é necessário que a liderança assuma uma postural responsável. Esse é um problema 

que pode ser a causa de tanta superficialidade no envolvimento com o trabalho. As constantes 

mudanças de gestores, correspondem na maioria das vezes à mudanças também de lideranças, 
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que trocam a visão do trabalho, interrompem iniciativas anteriores, e consequentemente 

desestimulam profissionais nesse ambiente, fruto, na maioria das vezes, de ambição pessoal e / 

ou política. 

Portanto é necessário buscar meios de envolver os profissionais com o serviço. Para 

COSTA et al., (2014; p.135) é através da educação contínua e capacitação permanente, que os 

profissionais terão segurança e senso crítico, apresentando maior eficácia e garantia dos 

resultados previstos. Mas para que essas atividades sejam efetivas, é importante entre outras 

coisas, manter o quadro de profissionais e de lideranças o mais contínuo possível, afim de 

reduzir as barreiras que desafiam uma postura mais comprometida e ativa dos envolvidos direta 

e indiretamente no trabalho.  

Conhecer as características pertinentes ao trabalho, e se envolver com as suas propostas, 

pode influenciar a organização e implicar na qualidade do serviço prestado. Assim, a 

ignorância, a ingenuidade, limita a ação idealizadora do sistema e fortifica a descontinuidade 

da atenção, rompendo com o esforço de otimização do SUS em sua amplitude. Portanto, é 

necessário problematizar as situações, os fatos, os fenômenos, as ideias, de maneira a 

compreender os processos e propor soluções” (BRASIL, 2005b, p.8).  

Os participantes da pesquisa, ao serem informados sobre a proposta da pesquisa, 

apontaram o desejo de transformação do atual método de marcação de consultas, com interesse 

na operacionalização do trabalho. As frases pronunciadas foram de aprovação sobre o que está 

sendo realizado. A educação permanente é considerada uma estratégia político pedagógica, que 

tem como primícia a aprendizagem significativa, ou seja, aquela que faz a interlocução com os 

problemas enfrentados na realidade e considera os conhecimentos e as experiências prévias dos 

trabalhadores (BERTUSSI, 2004).  

Sabe-se que a Constituição Federal de 1988, garante a todo cidadão brasileiro o direito 

a atenção à saúde gratuita, em nível primário, secundário e terciário, ofertado por um sistema 

nacional de saúde (BACKES et al., 2009; BARRETO et al., 2011). No entanto, é necessário 

repensar o SUS, desconstruir a simplificação, a fragmentação imposta e acomodada nos modos 

de gerir o sistema e construir um olhar ampliado mediante toda sua complexidade. Complexo, 

aqui entendido como tudo que se decide em conjunto (MORIM, 2001). Assim, olhar o SUS 

como um sistema que tem em seu “DNA” as características do coletivo, da responsabilidade 

social, individual, profissional, da permanente educação problematizadora, da interação, da 

comunicação e do comprometimento de todos os atores envolvidos, é de extrema importância 

para seu fortalecimento. 
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É a partir dessa inquietação e constante movimentação, que se direciona a criação de 

novas estratégias de solução frente aos fatos instalados, e portanto, da transformação da 

realidade, bem como aponta Freire (1991): “A mudança do mundo implica a dialetização entre 

a denúncia da situação desumanizante e o anúncio de sua superação: no fundo, o nosso sonho”.  

Essa categoria, identificou que os profissionais compreendem bem a forma como o 

serviço está organizado porém, demonstrou uma fragilidade na compreensão do nível de 

atenção em que esse serviço está enquadrado, refletindo que não basta ter conhecimento a 

respeito da rotina do processo de trabalho, é importante aprofundar-se para saber mais sobre o 

que o SUS preconiza enquanto sistema de saúde organizado em rede. Se envolver, se 

responsabilizar com o sistema e com a sociedade, ter um olhar crítico, reflexivo, 

problematizador diante dos fatos, da realidade observada, é um bom começo para romper com 

a ingenuidade de profissionais, gestores e sociedade. A gestão precisa estar comprometida com 

o sistema para trabalhar no sentido de entender, planejar, executar e avaliar a sua atuação 

conforme apregoa a Constituição Federal, buscando maneiras de discutir coletivamente as 

formas de concretizar e efetivar esses princípios na prática.    
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6 E A INTEGRALIDADE, ONDE ESTÁ? 

 

6.1 QUESTIONÁRIO 

 

Afim de dar resposta ao terceiro objetivo da pesquisa: registrar até que ponto / ou de 

que modo o conhecimento dos profissionais sobre integralidade interfere no processo de 

organização do serviço de marcação de consultas para especialidades, os participantes da 

pesquisa foram questionados sobre o atendimento integral nesse formato do serviço. Dos 14 

participantes, 06 (42,8%) responderam que “SIM”, a forma como esse serviço está organizado 

é favorável ao princípio da integralidade do usuário; enquanto 4 (28,5%) disseram que “NÃO”, 

o método como é organizado não favorece este princípio. Relataram favorecer “as vezes”, 

apenas 03 (21,4%) dos participantes e 01 (7%) afirmou não saber responder.  

Falar sobre a integralidade não foi simples. A negação pela maioria dos participantes 

nessa etapa do questionário, sinaliza uma lacuna sobre o assunto. Apenas 06 (42,8%) relataram 

uma compreensão mais coerente, conforme segue abaixo: 

“Atenção integral vai desde a prevenção como promoção de saúde, ou seja atender os 

usuários em suas necessidades” (E1). 

“Seria uma atenção completa, ampla à saúde do paciente. Que abrangesse desde o 

momento que ele chega ao setor de marcação, quando se consulta e quando volta para a sua 

residência” (E2). 

“Entendo que seria poder prover todas as necessidades da população, dando máxima 

assistência” (E3). 

“Quando o usuário tanto tem acesso a todos serviços que lhe são necessários, bem 

como, quando ele é “visto” de modo pleno, como um sujeito biopsicossocial” (E10). 

“Abrange em sua maior parte” (E13). 

“Muito importante pois dá total apoio aos usuários de forma vir atender as 

necessidades de cada um” (E14). 

Um número expressivo dos participantes da pesquisa (42,8%) não responderam essa 

questão. Associados as respostas do entrevistados E6 (“Não”) e E7 (“Apesar de exercer função 

na secretaria de saúde não possuo formação na área da saúde”), que informaram não ter 

conhecimento sobre o assunto, teve-se um total de 57% de participantes sem conhecimento 
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nenhum sobre o princípio da integralidade. Essa informação contrariou as respostas dadas sobre 

o conhecimento dos profissionais sobre o atendimento integral ao usuário, que apresentou um 

percentual de 57% (08 participantes) avaliando o serviço como “bom ou muito bom”. Os 

demais participantes, marcaram entre regular 03 (21%), ruim 02 (14%) e péssimo 01 (7%).  

 

6.2 SEGUNDA CATEGORIA: INTEGRALIDADE DO ACESSO – DA TEORIA À 

PRÁTICA 

 

O Sistema Único de Saúde tem sido reestruturado numa perspectiva de rede de atenção 

(Portaria 4279/10), o que sinaliza um enfrentamento aos modos fragmentados de 

operacionaliza-lo. Toda essa transformação, apresenta como proposta o alcance do atendimento 

integral ao usuário, por meio de inclusão e ampliação dos serviços.  

Esta categoria visa responder o terceiro objetivo da pesquisa: registrar até que ponto/ou 

de que modo o conhecimento dos profissionais sobre integralidade interfere no processo de 

organização do serviço de marcação de consultas para especialidades. Nesse ínterim, buscou-

se saber qual o entendimento dos profissionais em relação ao princípio da integralidade e 

identificar se o conhecimento ou sua ausência foram capazes de interferir na organização do 

trabalho. 

A integralidade deve ser refletida por profissionais e gestores, por meio de ações 

contínuas e articuladas no âmbito da política de saúde, na organização dos serviços e na 

reorganização do processo de trabalho. Portanto, todos os níveis do sistema de saúde, 

compreendidos pela RAS, estão intrinsecamente articulados à operacionalidade da atenção 

secundária à saúde (SPEDO, 2010). 

Partindo do princípio do cuidado integral, com articulação entre os serviços, Mattos 

(2004) aponta que o princípio da integralidade talvez seja na trajetória do SUS, bem como de 

suas práticas, o menos visível. Essa afirmação, corrobora com o dados observados na pesquisa, 

que trouxeram à luz profissionais sem nenhum conhecimento sobre o princípio da integralidade 

do SUS. Essa informação, pode justificar o porquê desse princípio ser o menos detectável e 

efetivo na prática.  

Apenas 42,8% dos participantes detinham um conhecimento básico a respeito do 

princípio da integralidade. A maioria dos participantes optaram por não responder a questão. A 
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leitura dessa realidade, permite um diagnóstico desafiador para o cumprimento do princípio do 

SUS. 

Nesse serviço, conforme dito antes, muitos são os entraves para tornar efetivo um acesso 

sem barreiras, organizado e otimizado perante a oferta-demanda. Perceber o trabalho e 

reconhecer as necessidades de mudança, é possível quando, entre outras coisas, se conhece os 

princípios norteadores para seu desenvolvimento.  

A busca pela compreensão de valores e princípios do Sistema Único de Saúde, bem 

como o engajamento para o conhecimento de suas políticas, diretrizes e portarias, pode 

contribuir para a otimizar o acesso, que em algum momento, contribui para fortalecer o 

princípio da integralidade. É importante compreender que o SUS atua numa mesma filosofia 

nacional, e que essa não foi constituída por meio de interesses individuais, políticos partidários 

e particulares, mas pela luta coletiva pelos direitos de saúde da sociedade. 

Assim, Paulo Freire relata que, “se o meu compromisso é realmente com o homem 

concreto, com a causa de sua humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo 

prescindir da ciência, nem da tecnologia, com as quais me vou instrumentando para melhor 

lutar por esta causa” (2007, p. 22). A resposta de profissionais comprometidos com a sociedade 

e com o sistema público de saúde do Brasil, é a contínua busca por conhecimentos de políticas 

norteadoras do trabalho em saúde.  

De acordo com Domingos et al., (2016), a integralidade é um dos princípios 

fundamentais do SUS, caracterizado como o conjunto de ações de promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação, compreendido nos diversos níveis de complexidade. Entretanto, 

Mattos (2009), considera este princípio, o menos avançado na reforma sanitária e Ducam et al., 

(2015), relata que o Brasil ainda precisa percorrer um longo caminho se comparado com países 

que têm o mesmo desenho de financiamento de serviços de saúde de abrangência universal, à 

exemplo, a Inglaterra.  

Dessa maneira pode-se dizer que a integralidade em toda sua compreensão, não é um 

conceito e também um princípio complexo apenas para fins teórico, é também uma provocação 

para a prática, com muitos percalços para a sua efetividade. Pensar na integralidade do acesso, 

é referir-se talvez, ao primeiro contato para a integralidade como um todo, uma vez que para se 

alcançar a assistência, a integração entre os serviços, a comunicação é preciso permitir um fluxo 

de acesso.  
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Cada participante expôs a sua compreensão por meio de um conceito sobre esse 

princípio. Mattos (2001), trouxe o sentido ampliado do termo integralidade, com a percepção 

de pelo menos três viés: o primeiro, relacionado as práticas dos profissionais de saúde, o 

segundo, relacionado a organização dos serviços de saúde, e o terceiro relacionado as políticas 

públicas de saúde.  

Essa visão amplia o conceito de integralidade, no entanto, o que se pode perceber nessa 

pesquisa, foi uma visão generalizada e superficial do conceito. Fazer a leitura dessa informação, 

é entender qual o conhecimento ou o não conhecimento desses profissionais em relação ao 

conceito que direciona a conjuntura que os serviços de saúde estão sendo pensados, planejados 

e executados.  

Designa-se ao termo integralidade, o “conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema”, empregado pela Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, 

conhecida como lei orgânica da saúde. Tal conceito, é resultado da luta por uma sociedade mais 

justa e solidária no contexto do movimento sanitário (MATTOS, 2009). 

O foco dos participantes, em geral, se deu para o acesso aos serviços de saúde e para o 

atendimento das necessidades gerais do ser humano, ou seja “garantir o atendimento à saúde 

em todos os níveis de atenção”, compreendido pelo significado a partir da perspectiva da 

acessibilidade trazida por Donabedian, que a define como sendo a capacidade de produzir 

serviços e de dar respostas as demandas de saúde de uma determinada população 

(TRAVASSOS e MARTINS, 2008), 

Mattos (2004), destaca que integralidade é compreender o ser humano em todas as suas 

dimensões, bem como a forma de organizar as práticas, o que é condenável se seu significado 

se reduz nessa ação, uma vez que embora seja importante organizar as práticas dos serviços em 

saúde, é de igual forma compreender ampliadamente as necessidades da população assistida. 

 No entanto, não basta apenas compreender os conceitos norteadores do trabalho em 

saúde, é preciso efetivar suas práticas na maneira como os serviços são operacionalizados, para 

que assim, os usuários tenham soluções às suas demandas. Afinal, se não é simples manipular 

o conceito da integralidade, como fazer para efetivar esse princípio na prática? 

Para dar resolutividade as demandas dos usuários, Turrini et al., (2008), relata que é 

necessário envolver aspectos relativos às necessidades, à satisfação do usuário, às tecnologias 

dos serviços de saúde, à existência preestabelecida de um sistema de referência, à possibilidade 
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de acesso aos serviços, à formação dos profissionais, às demandas populacionais de saúde, à 

adesão ao tratamento, aos aspectos culturais e socioeconômicos da clientela, entre outros. 

É possível compreender os conceitos que são norteadores do trabalho e não sofrer a 

influência desses na organização do mesmo? Se a compreensão do conceito não provocar 

reflexão e automaticamente mudanças nos modos de processar o trabalho, então, a mesma não 

faz sentido na prática. No entanto, entende-se que não só a integralidade se constitui em um 

conceito de múltiplas compreensões, como também de múltiplas exigências para sua 

concretização. Freire diz que a problematização colabora para a percepção da importância do 

comprometimento na reflexão do cotidiano do trabalho em saúde (PINTO et al., 2011; 

NICOLETTO et al., 2009). Educar é sair da neutralidade, ao permitir incômodos e provocações 

por meio da problematização.  

A PNEPS se assemelha a perspectiva dialógica Freiriana em relação a educação, ao 

propor a transformação em uma relação da práxis com a realidade, trazendo a ideia de 

aprendizado no trabalho. A construção de saberes pode romper com barreiras da ignorância e 

oferecer maior possibilidade de conquista desses direitos, com acesso universal, igualitário, 

equânime e resolutivo no Sistema Único de Saúde. Assim, tão importante quanto identificar 

problemas, é ter a capacidade de refleti-los, discuti-los e torna-los um “tamborim” para elevar 

a qualidade do trabalho prestado na saúde, respeitando os preceitos legais do SUS, que 

configuram direitos de todo cidadão. 

Freire (1987), em “Pedagogia do oprimido” propõem uma educação em oposição a 

realidade limitadora, como prática da liberdade, que deve surgir e partir dos próprios oprimidos. 

Corroborando com esse pensamento a educação permanente em saúde favorece a reflexão 

crítica da realidade e da práxis, como conhecimento em ação, transformando as estruturas 

sociais (RICALDONI et al., 2006). Muitos são os fatores que podem influenciar a organização 

de um serviço de saúde, mas a ingenuidade de profissionais que regem e prestam assistência 

direta ao público, pode influenciar na permanência do problema da fila de espera ou na sua 

solução.  

Assim, é necessário estar comprometido com a tentativa de romper com as barreiras do 

acesso integral, e se responsabilizar por aprender e conhecer os princípios que regem o sistema 

de forma reflexiva, e assim, se esforçar para organizar o trabalho de maneira como este é 

preconizado e não por direções motivadas pela individualidade e/ou política. O não 

comprometimento coletivo e/ou social associada a descontinuidade de profissionais, implica 
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diretamente na organização e qualidade do serviço, o que significa um desafio para fortalecer a 

intersetorialidade, a integração da RAS, causando um distanciamento entre os serviços e 

consequente fragmentação dos mesmos. Esse efeito cascata atinge o cuidado integral e quem 

mais sofre com todos esses percalços é a população. 

Backes et at., (2014), apresenta uma pesquisa que relata que os principais entraves para 

que o SUS funcione efetivamente está na dificuldade do acesso, com necessidade de enfrentar 

longas filas de madrugada e na demora nos serviços de saúde, como por exemplo as demoras 

para a realização de exames. Dessa forma ele diz que não basta ter um sistema de saúde de 

referência internacional ou uma teia perfeita, é necessário se traduzir na prática, com novos 

modos de pensar, agir e gerenciar a saúde.  

O problema da fila de espera, na regulação de consultas do município de Itaperuna, 

ocorre durante anos, e muitos são as variáveis desse problema, entre as quais cita: o não 

compartilhamento da gestão, a influência política, a escassez e descontinuidade de 

profissionais, a ausência de recursos, a lacuna do conhecimento, a infraestrutura inapropriada, 

a desqualificação da assistência principalmente da atenção primária à saúde, a ausência de 

organização da RAS, e a ausência de um sistema regulador.  

É imprescindível aos profissionais conhecerem a rede de serviços de saúde, através de 

uma busca por livre demanda, visto que essas informações não são possíveis pelos sistemas de 

informação disponíveis, que permitem enxergar as reais necessidades dos usuários e contribuir 

para a consolidação do SUS (ROESE, 2008).   Esse conhecimento é útil para viabilizar uma 

melhor organização da RAS.  Não é suficiente que o oprimido apenas tenha uma consciência 

crítica da opressão, mas se disponibilize a transformar essa realidade (FREIRE, 1987).  

O princípio da integralidade, é um princípio amplo, complexo, almejado, porém ainda 

desafiado pela atual realidade vivida na saúde pública do Brasil. Este princípio foi explorado 

de uma forma bem generalizada pelos participantes, ao dizerem que integralidade é olhar “todo 

o indivíduo”, é dar “toda a assistência”, é permitir “todos os acessos”. Na prática, esse “todo” 

não se concretiza. Talvez uma forma de complementar essa pesquisa, é dar continuidade ao 

assunto, e permitir discussões coletivas para entender o que é “todo acesso, assistência e 

indivíduo” e entender de que forma é possível dar consistência a esse princípio para efetivá-lo 

na prática.   
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Diante do exposto, pode-se dizer que ter o conhecimento prévio do conceito não foi uma 

característica da maioria dos profissionais participantes da pesquisa e muito menos definidora 

no sentido de dar soluções aos problemas elencados. Constitui um desafio não só a lacuna de 

conhecimento de profissionais de saúde que deveriam estar completamente aprofundados com 

os saberes do SUS, o qual prestam assistência e disfrutam como cidadãos de direitos desse 

sistema, como também explorar a temática diante em sua dimensão conceitual e necessidades 

de tantos recursos importantes para sua concretização.  

A Educação Permanente em Saúde é um caminho interessante que pode auxiliar 

discussões e reflexões, entendendo que é na problematização que  as mudanças ocorrem. Bem 

como os participantes apostaram na educação permanente em saúde, como um caminho para o 

enfrentamento de problemas de saúde pública do município e transformação dos processos de 

trabalho em saúde, em especial, o problema da fila de espera no CSRT, foi identificado 

indicadores, dentro da pesquisa, que demonstraram esta necessidade diante das lacunas de 

conhecimento e de envolvimento com o serviço.  
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7 PROBLEMATIZAR É BOM 

 

7.1 QUESTIONÁRIO 

 

Na última análise da pesquisa, buscou-se refletir como a Educação Permanente em 

Saúde pode contribuir para a reorganização de um serviço de especialidades na região noroeste 

fluminense, visando fortalecer a integralidade do acesso à saúde. Assim, os participantes foram 

questionados sobre a necessidade de transformação na forma como o serviço é executado. Dos 

14 profissionais, 08 (57%) relataram ter sugestões para mudança no sistema de marcação de 

consultas especializadas do CSRT, 01 (7%) relatou que o serviço é humanizado e não necessita 

de sugestões de mudanças e 05 (35,7%) disseram não ter nenhuma sugestão.  

É possível observar o acesso, como fator principal discutido nessa etapa do questionário. 

É nítido a insatisfação da fila de espera, e o anseio pela descoberta de uma solução nesse 

processo de trabalho, descrito por alguns participantes: 

 “Porque o ideal seria acabar com as filas” (E1). 

“Porque os pacientes ficam aguardando por um período longo de tempo para marcar 

para algumas especialidades bem requisitadas. Eles deveriam ficar em um espaço coberto, 

protegidos do tempo e deveriam ter mais médicos dessas especialidades mais solicitadas para 

que pudessem ter mais vagas para a marcação” (E2).  

O entrevistado “E11” reflete sobre a necessidade de igualdade de acesso entre a área 

urbana e rural. “Não atende a toda comunidade, as áreas de zona rural não tem o mesmo acesso 

que a área urbana” (E11). 

Associada as questões sobre os horários e dias de marcação de consultas desses usuários, 

alguns dos participantes enfatizaram a tecnologia como sendo o principal fator causador de 

problemas na dinâmica do serviço de regulação de consultas, conforme descrito:  

“Neste último dois anos presenciei muitas mudanças no meu setor. Algumas melhorias 

foram benéficas, outras não. Como sugestão de melhoria seria o aumento de profissionais para 

melhor atendimento, retorno da marcação para um único horário, melhores condições de 

nossos computadores” (E3). 

“O programa usado para a marcação é lento e está sempre com problemas e eu acho 

também que as marcações poderia ser todas as especialidades às 06:00h” (E4). 

“Sistema cai muitas vezes, um servidor off line resolveria o problema” (E13). 
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Os entrevistados E5 e E9, disseram ter alguma sugestão para propor mudança no sistema 

de marcação de consultas, porém não escreveram nada no campo. 

O entrevistado “E8” considera que a forma de organização desse serviço é humanizada, 

portanto optou pela resposta “não”, ou seja, não há sugestão pois já é humanizado o 

atendimento, conforme visto adiante: “Já é uma forma humanizada para a população em geral” 

(E8).  

Cabe ressaltar que os aspectos multidimensionais da humanização exigem uma atenção 

que deve ser alinhada aos princípios claramente estabelecidos e viáveis de serem concretizados 

em sua prática (HOGA, 2004). 

Foram realizadas 05 (cinco) oficinas educativas, no auditório do CEREST– Centro de 

Referência de Especialidades em Saúde do Trabalhador, local reservado previamente por meio 

do envio de ofício ao setor para as oficinas de Educação Permanente em Saúde.  

Os convidados, foram todos os participantes da primeira etapa da pesquisa e também 

outras representatividades sociais, tais como: uma professora universitária, uma aluna 

universitária, a ouvidora da saúde do município de Itaperuna, o vice prefeito, cinco 

coordenadores de programas da saúde, dois profissionais do planejamento da saúde, uma 

representante do conselho municipal de saúde, duas usuárias do SUS e a equipe do Programa 

de Educação Permanente em Saúde.  

Todos os convidados receberam um convite e foram notificados via whatsapp nos dias 

que antecederam os encontros.  

A Pesquisa Convergente Assistencial, permitiu a construção de um fluxograma para a 

regulação de consultas especializadas no CSRT, a partir dos  encontros promovidos pela 

Educação Permanente em Saúde, com embasamento teórico do assunto. 

 

 7.2 GRUPOS EDUCATIVOS 

 

Oficinas de Educação Permanente 

 

Com a intenção de provocar mudança na atual forma como o CSRT se organiza para 

regular as consultas, foram realizados encontros educativos que permitiram o aprofundamento 

temático, a ampliação da visão em relação ao princípio da integralidade e o compartilhamento 

de soluções para o problema identificado.  
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1º Encontro: Olhar crítico: olhar a prática profissional e organizacional atual e repensar sobre 

os princípios do SUS com ênfase na integralidade do acesso 

O primeiro encontro aconteceu no dia 14 de novembro de 2018. A pesquisadora chegou 

mais cedo no local agendado para o encontro, afim de organizar o auditório e o café que esta 

ofereceu aos participantes. As cadeiras do auditório foram organizadas em roda e todo o 

equipamento de multimídia foi instalado para ser utilizado nesse encontro. Uma mesa, com o 

nome dos convidados foi instalada na entrada do auditório, juntamente com um kit mínimo, 

contendo uma pasta preta, uma folha A4 em branco, uma caneta e um bloco de anotações, que 

foram disponibilizados aos participantes do encontro.  

Iniciou-se com um café da manhã, aproximadamente às 09:00h com intuito de provocar 

uma maior interação entre os convidados, de maneira a tornar o ambiente tranquilo e favorável 

às discussões.  

Após o café da manhã, os 14 convidados que compareceram, foram direcionados ao 

auditório do CEREST, que fica ao lado da copa, local onde foi realizado o momento de “café 

da manhã”. 

Foi feito uma breve apresentação dos participantes, onde foi solicitado a identificação 

de cada participante (nome e seguimento ao qual estavam vinculados) e  explicado o objetivo 

do encontro. Após a apresentação, transmitido via data show, um pequeno filme, de 

aproximadamente 2 minutos e 20 segundos, com tema “O menino e a árvore”.  

Este filme levou os participantes a refletirem a necessidade de unir forças para propor 

soluções a problemas identificados pela sociedade. Os participantes se posicionaram a respeito 

do filme e logo já começaram a se familiarizar com a temática apresentada, refletindo soluções 

não somente por um único olhar, mas a partir da construção coletiva. Ao encerrar esse momento 

do filme, o grupo foi relembrado sobre o principal objetivo do encontro.   

Iniciou-se então, uma breve explicação da proposta da Educação Permanente em Saúde 

contextualizando-a ao problema proposto: o serviço de marcação de consultas. Adiante, 

também foi explanado a respeito do princípio da “Integralidade”, com ênfase na integralidade 

do acesso.  

Os participantes foram convidados a comporem dois grupos, afim de problematizarem 

o assunto em destaque – fluxo de atendimento do CSRT, dando ênfase nos principais desafios 

do princípio da integralidade – pelo viés do acesso aos serviços de saúde. Nesse momento, foi 

exposto um caso para que pudessem problematizar o trabalho, além de outros dois casos que 

também foram distribuídos aos grupos. No entanto, os próprios participantes pró ativamente 
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participaram das discussões com situações de suas vivências, das quais encontraram barreiras 

no serviço. Logo, “abrimos mão” do planejamento e exploramos as experiências desses em 

relação aos desafios encontrados, que contribuem para interromper o acesso e a continuidade 

da atenção e ferem princípios fundamentais dos SUS, como por exemplo: a integralidade. 

Cada um dos grupos, tiveram momentos de discussão e elaboraram de diferentes 

maneiras os tópicos que reprimem o princípio da integralidade através do atual fluxo 

organizativo de marcação de consultas especializadas do CSRT. Após ofertar a possibilidade 

de tornar visível os nós críticos que limitam a integralidade do acesso nesse serviço, foi sugerido 

aos participantes a construção individual, durante a semana, de uma proposta de solução para o 

CSRT. 

É importante dizer que para cada um dos grupos, foi escolhido um representante para 

nortear a discussão e anotações.  

Por se tratar de um problema antigo no município de Itaperuna, não houve dificuldade 

em conduzir a atividade educativa. O que sucedeu foi que, por ser este um problema que afeta 

toda a sociedade deste município e também os próprios funcionários que vivem em um 

ambiente de tensão e desconforto pelas condições do processo de trabalho, causador de muitas 

confusões, discórdias e alterações emocionais, os participantes tinham muito o que contribuir. 

Então, limitar o tempo de discussão foi um desafio para a pesquisadora que, procurou cumprir 

com o planejamento em relação ao término do encontro, para que não houvesse desistência dos 

próximos encontros decorrentes do excesso de tempo gasto para o mesmo. 

 

2º Encontro: Olhar construtivo: romper com a fragmentação da atenção através de uma nova 

forma de realizar o serviço. 

O segundo encontro aconteceu no dia 21 de novembro de 2018, às 09:00 horas da manhã 

no auditório do CEREST e compareceram 10 convidados. Uma convidada não compareceu 

porque estava em um procedimento cirúrgico; outra convidada não pôde comparecer devido a 

incompatibilidade com horário de trabalho; e ainda outra convidada justificou sua falta por estar 

viajando à trabalho. Apenas um dos convidados que estavam na primeira reunião não justificou 

sua ausência. Cabe ressaltar que atores importantes da gestão foram convidados, porém não 

compareceram nos encontros, não responderam aos convites e também não justificaram sua 

ausência.  

Assim como aconteceu no primeiro encontro, o segundo encontro também iniciou com 

um café da manhã para os participantes, que teve a duração de aproximadamente 30 minutos. 
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Nesse momento algumas ideias já foram compartilhadas pelos participantes e logo foi dado 

início a atividade do segundo encontro.  

O começo da reunião se deu com a aplicação de uma dinâmica, que foi denominada 

“Dinâmica do mirante” pela pesquisadora. Cada pessoa recebeu um papel A4 dividido ao meio. 

Foi solicitado que dobrassem seu papel e fizesse uma pequena abertura no meio. Após, cada 

um deveria olhar pela abertura feita no papel em direção à entrada da sala. Nesse momento os 

participantes tiveram a oportunidade de dizer o que conseguiam visualizar. Foi possível 

observar que os vários olhares se completavam à medida que um podia ter uma visão diferente 

do outro. No final da dinâmica a reflexão foi em decorrência da necessidade de pensar 

coletivamente e de construir novos processos de trabalho por meio de atitudes colaborativas. 

As várias visões ampliaram o horizonte, e isso melhorou a qualidade da observação. 

Ao término da dinâmica, os grupos que foram divididos no primeiro encontro seriam 

novamente divididos para construírem um fluxo de atendimento baseado nas propostas de cada 

um individualmente, e no final, uma única roda seria feita afim de unir os dois fluxos criados 

por cada um dos grupos e elaborar um.  

No entanto, com a falta de alguns participantes, os que estavam presentes sugeriam a 

construção de um único fluxo. Dessa maneira, sentados em roda e com o apoio de uma mesa 

ao centro, foi criado um novo fluxo de atendimento para o CSRT, respeitando os preceitos do 

SUS, porém pensando no recurso que esta secretaria de saúde disponibiliza para tal mudança.  

Foi construído um fluxo de atendimento em um papel cartolina e algumas considerações 

foram feitas, como o passo a passo para conseguir colocar em prática o fluxo planejado. No 

momento da construção os participantes tiveram a oportunidade de problematizar o fluxo de 

maneira tal, que os erros ou as chances de não acertar com o novo fluxo fossem diminuídas, 

afim de elevar a probabilidade de assertiva e eficácia. 

Ao final do encontro ficou acordado que para a última atividade de educação 

permanente, todos os participantes assinariam um documento informando ao secretário de 

saúde a proposta de implantação do novo fluxo de atendimento e solicitando ao mesmo a 

formação de uma comissão que pudesse coordenar o trabalho de reorganização e implantação 

deste. Também foram levantadas propostas para informar e dar transparência à população 

quanto a nova forma de regulação de consultas do CSRT. 

 

3º Encontro: Olhar expandido: informar e orientar os profissionais da rede de atenção à saúde 

e a população a reestruturação do serviço de saúde 
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O terceiro encontro, aconteceu no dia 28 de novembro de 2018, às 09:00 horas no 

auditório do CEREST, com a presença de 09 convidados. Como em todos os outros encontros, 

a organizadora chegou mais cedo ao local para preparar o lanche, que teve uma duração de 

aproximadamente 30 minutos. Após esse momento de comunhão ofertado aos participantes, 

iniciou-se o encontro que teve como proposta pensar sobre como implantar e envolver todos os 

trabalhadores da saúde no processo de mudança do sistema de marcação de consultas.  

Logo, chegou-se a conclusão, que como não houve participação da gestão direta da 

secretaria de saúde em nenhuma das atividades elencadas acima, seria necessário então, enviar 

um ofício, protocolado, ao secretário de saúde, com a proposta da criação de uma comissão 

para recadastrar a população e implantar o novo método de marcação de consultas. 

Ao final, foi solicitado aos participantes que assinassem o termo de autorização do uso 

de imagem para posterior uso em congressos, apresentações, mostras, etc. Estes, assinaram sem 

nenhum incômodo. 

Foi dado como encerrado o encontro e feito o agradecimento a todos pela presença. A 

falta de alguns participantes no terceiro encontro foram devidas a problemas particulares de 

saúde e questões pessoais relacionadas ao trabalho. Os que estavam presentes agradeceram a 

iniciativa da pesquisa e discutiram informalmente o desafio de prosseguir com a pesquisa 

adiante, devido à falta de interesse por parte da atual gestão.  

Esse é um desafio que necessita ser discutido e encarado por todos que desejam 

transformação. O caminho é árduo, mas a educação é capaz de desconstruir culturas e construir 

novos valores. O ofício foi protocolado e enviado ao secretário de saúde, no dia 05/12/18, 

porém, sem sucesso de resposta. 

 

4º Encontro: Olhar Avaliativo: Reavaliar a proposta do grupo 

O quarto encontro aconteceu no dia 11 de abril de 2019 às 14:00h, no auditório do 

CEREST.  A pesquisadora chegou primeiro, organizou a sala com as cadeiras em roda e 

preparou dentro do auditório uma mesa para o coffee break. O encontro teve o intuito de 

reavaliar o último encontro realizado no qual, foram construídas propostas enviadas ao atual 

secretário de saúde do município de Itaperuna. Todos os participantes foram contatados via 

telefone para a participação de mais esse encontro. Esse encontro surgiu após a qualificação da 

pesquisadora no mestrado profissional em ensino da saúde, como orientação e sugestão da 

banca, afim de rever as propostas anteriormente feitas e refazê-las com intuito de validar o 

trabalho junto ao conselho municipal de saúde no quinto e último encontro. 
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 Fizeram-se presentes 7 participantes (uma conselheira municipal – vice presidente do 

conselho municipal de saúde), a coordenadora da ouvidoria do município, uma enfermeira 

coordenadora da unidade de atendimento pediátrico, o coordenador do sistema de regulação de 

exames do município de Itaperuna, uma funcionária do setor de marcação de consultas do 

CSRT, a coordenadora do programa de farmácia municipal, a pedagoga do programa de 

educação permanente. 

Foi encorajado a reavaliação das propostas feitas no encontro anterior. A discussão foi 

rica e madura. No período de conversa e reflexão, os participantes destacaram a necessidade de 

um recadastramento urgente da população Itaperunense, devido aos números excessivos de 

cartões nacionais do SUS em detrimento ao número de habitantes.  

Importante destacar que após o início dessa pesquisa no município, algumas mudanças 

foram efetuadas pela atual gestão, como a iniciativa de disponibilizar uma sala com televisão e 

ar condicionado para os usuários que aguardam o horário da liberação das fichas para as 

consultas e a implantação de um sistema de software,  para regular as consultas solicitadas por 

meio de uma comunicação em toda a rede do SUS desse município.  

Esse assunto também teve destaque nas discussões, com problematização pelo grupo, 

que questionou a sua metodologia de trabalho e o receio de transferência de uma fila física por 

uma virtual, sem talvez, nenhum controle social. Muitas dúvidas surgiram nesse momento, a 

destacar: Se o sistema falhar? E na falta de internet, como será? Se o prestador não cumprir 

com seu trabalho? Como saber que essa fila está sendo respeitada, uma vez que há tantas 

reclamações de desrespeito da fila física? Questionou-se a humanização da atenção, e a 

abrangência da população. Irá existir um serviço de regulação ou continuará o movimento de 

ordem de “chegada”, “inserção”? Haverá protocolos instituídos para classificação das 

necessidades? Como proceder com a população descoberta pela atenção primária à saúde? De 

que forma, esses usuários terão suas solicitações realizadas? E como procederá a solicitação da 

população rural? Concluíram que essa pesquisa pode agregar valores a proposta da gestão, de 

maneira coletiva, colaborativa e compartilhada.  

Assim o encontro foi encerrado com o comprometimento de levar essa discussão ao 

conselho municipal de saúde, informando-os da pesquisa em andamento e das ricas discussões 

que podem contribuir com a atual gestão na implantação do novo sistema de marcação de 

consultas que acontece em paralelo ao andamento das atividades de educação permanente em 

saúde, voltadas a essa temática. Uma observação a ser feita é que, mesmo a atual gestão estando 

ciente da pesquisa, e das discussões que muito tem a contribuir com as decisões para acertar 
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nas escolhas, esse fato não foi levado em consideração. Não foi percebido uma gestão 

compartilhada, característica importante da Política Nacional de Humanização do SUS,  

 

5º Encontro: Olhar Político: Validar a proposta junto ao conselho municipal de saúde 

O último encontro, aconteceu no dia 18 de junho de 2019, às 18:00 no auditório do 

Centro de Saúde Dr. Raul Travassos. Oportunizou-se a reunião mensal do conselho municipal 

de saúde para apresentar o andamento e os principais resultados da pesquisa, afim de validar 

essa luta junto ao conselho.  

A pesquisadora chegou mais cedo no local e organizou os equipamentos de multimídia. 

Compareceram nessa reunião 11 pessoas. Os principais resultados da pesquisa foram 

apresentados por meio de slides. Deu-se destaque as oficinas realizadas, enfatizando ao 

conselho a preocupação que esse grupo teve em dar “ciência” dos fatos ao secretário de saúde 

por meio de ofício. A pesquisadora e 03 participantes das oficinas (duas pedagogas e um 

coordenador de um programa da área da saúde) e 01 convidada externa (uma psicóloga e usuária 

do serviço de saúde público), discutiram junto com os membros do conselho a importância da 

pesquisa para o município de Itaperuna, numa perspectiva de fortalecimento da temática e 

consequentemente de incitação de mudanças, para fins de diminuir as lacunas da integralidade 

do acesso nesse serviço. 

O conselho se manifestou favorável em relação à pesquisa e assumiu a responsabilidade 

de cobrar respostas dos atuais representantes da administração pública da secretaria de saúde. 

Assim, a reunião foi encerrada e a pesquisadora recebeu individualmente cada participante para 

esclarecer dúvidas e receber os cumprimentos. 

 

7.3 TERCEIRA CATEGORIA: PROBLEMATIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO  

 

Essa categoria visa responder o quarto objetivo da pesquisa: refletir como a Educação 

Permanente em Saúde pode contribuir para a reorganização de um serviço de especialidades na 

região noroeste fluminense, visando fortalecer a integralidade do acesso à saúde. 

Na perspectiva de transformação do processo de trabalho, vale a problematização do 

mesmo, com destaque da realidade, da criação de hipóteses dos problemas encontrados e da 

teorização para que, se permita uma reflexão crítica capaz de resultar em mudanças reais no 

processo de trabalho em saúde. Portanto, faz-se necessário conhecer sobre o trabalho, que 
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segundo Freire (2011) pode diminuir os danos quando em combate aos problemas, sendo 

possível intervir na realidade. Logo, pode-se dizer que não é coerente estar no mundo, e 

permanecer na neutralidade. O autor denomina de "escolha", "decisão" e "intervenção na 

realidade", a troca e a convivência com o outro. 

Todas as atividades de educação permanente, foram realizadas não numa perspectiva 

“bancária” de transmissao de conhecimentos, mas numa visão fundamentada na construção 

coletiva do saber. Baseada na obra de Freire (2011), percebe-se que o ato de ensinar se dá não 

pela transferência de conhecimento, mas pela oportunidade de uma construção diretamente 

conectada ao território com cada um dos participantes.  Desse modo, pode-se dizer que esse ato 

ocorreu nesses encontros, uma vez que possibilitou o envolvimento de atores ligados 

diretamente ao problema elencado, tornando-o significativo a eles.  

Diante do exposto, a pesquisa favoreceu e otimizou a integração, bem como a 

capacidade de construção de soluções coletivas, valorizando o protagonismo dos profissionais, 

da sociedade e dos conselheiros municipais, empoderando-os como atores importantes na 

transformação do serviço. 

Os encontros, permitiram a visibilidade de problemas identificados nessa pesquisa como 

a descontinuidade de profissionais e gestores ao passo que a maioria dos profissionais estão a 

menos de 05 anos no serviço, ou seja, profissionais e gestores trabalhando e gerindo muito 

recentemente o serviço, podendo ser reflexo de “empregos políticos”; as lacunas de 

conhecimento sobre os preceitos legais do SUS e do serviço; o distanciamento da gestão e a 

própria forma de regulação de consultas do CSRT em relação ao dever de cumprir com o 

princípio da integralidade. Logo, foi a partir dessas percepções, que a reflexão crítica foi 

incitada nos encontros, enriquecendo a discussão e possibilitando a educação. 

É a partir da problematização do processo de trabalho, tanto no que tange a estrutura 

quanto a organização, que as necessidades de qualificação são identificadas, não por meio de 

uma lista de necessidades individuais, ou de prioridades das quais a gestão considere 

importante, mas prioritariamente a partir da reflexão crítica da realidade dos processos de 

trabalho, dos problemas de sua organização. Para tanto é necessário considerar a 

intersetorialidade, a humanização em saúde e a integralidade (CECCIM; FEUERWERKER, 

2004).  

Na identificação de pontos chaves, foram levantados questões pontuais inerentes aos 

direitos em termos de saúde, tais como a “atenção integral, equânime e o atendimento 
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humanizado”. Assim, após essa definição, a temática foi refletida e discutida com o grupo, afim 

de permitir o desenvolvimento intelectual analítico dos participantes do processo e sobretudo o 

resultado dinâmico da ação-reflexão-ação. Segundo Berbel (1996), é o percurso capaz de 

exercitar a práxis, pois permite uma prática consciente, refletida, informada e intencionalmente 

transformadora. 

Foram apontados insatisfação na fila de espera e nos equipamentos tecnológicos 

utilizados no serviço, pelos profissionais do setor de regulação de consultas do CSRT. O anseio 

pela solução nesse processo de trabalho, com igualdade entre a população da área urbana e 

rural, foram destaques nessa etapa da pesquisa. Apesar de no Brasil, a pobreza e a desigualdade 

terem reduzido, ainda mantém-se entre os países mais desiguais do mundo (WORLD BANK, 

2016). Um dos fatores que mais contribuem para essas desigualdades nos acessos aos itens 

básicos da vida, tais como saúde, está nas diferenças entre as áreas rurais e urbanas 

(KAGEYAMA e HOFFMANN, 2004).  

No entanto, alguns participantes disseram considerar a marcação de consultas em dia e 

horário específico, como natural, além de observar um relato que diz que já é humanizado a 

forma como o serviço procede. No Brasil, o conceito de humanização tem a ver com as 

tecnologias relacionais (BENEVIDES e PASSOS, 2005; DESLANDES, 2006). Uma vez que 

não há atendimento individualizado, considerando as particularidades e singularidades de cada 

usuário, com uma infraestrutura deficitária, que permite a escuta da conversa do usuário em 

atendimento no balcão, entre outras características do atendimento humanizado, questiono: 

Estaria esse conceito sendo interpretado único e exclusivamente pela capacidade de ser educado 

com o usuário? Os conceitos estão sendo viralizados de uma forma ingênua por profissionais 

da saúde? 

Outro destaque nas discussões, se deu à demanda espontânea dos usuários, por vezes 

motivados pela ausência de cobertura da atenção primária à saúde, ou pela deficiência de sua 

atuação. Esse problema gera um desequilíbrio na oferta/demanda dos atendimentos 

especializados, resultando em prejuízos na qualidade do atendimento, na demora do 

agendamento e na continuidade do diagnóstico e/ou tratamento, evidenciando falha no 

cumprimento do Decreto Presidencial nº 7.508 de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990, 

onde define a conformação das Redes de Atenção à Saúde (RAS), por não compreender a 

articulação prevista nos níveis de complexidade, tendo na atenção básica a ordenação do fluxo.  
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Sabe-se que a Rede de Atenção à Saúde (RAS) é constituída por um conjunto de 

organizações, de densidades tecnológicas diferentes, que visam a prestação de serviços e ações, 

com foco na integralidade do cuidado. Essas organizações utilizam os meios técnicos, logísticos 

e de gestão para interagirem-se (PORTARIA 4279/10; MENDES, 2010; ORGANIZAÇÃO 

PAN-AMERICANA, 2011). 

Almeida et al., (2010) apontam como entraves para o cuidado integral, a desintegração 

entre os diferentes prestadores, bem como a insuficiência de fluxos formais e a ausência de 

políticas voltadas à média complexidade, causando uma deficiência no processo de integração 

da rede. 

É pertinente destacar a importância da comunicação entre os pontos de atenção na rede 

através das referências e contra referências, enquanto modelo de atenção assistencial à saúde 

(MENDES, 2010; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA, 2011), corroborando com a 

metodologia de classificação de risco das instituições de urgência, que apresentam como 

característica: atender prioritariamente o paciente com maior gravidade, risco, ou nível de 

sofrimento, ou seja, de acordo com seu quadro clinico e não por ordem de chegada (OLIVEIRA 

et al., 2010; SOUZA et al., 2011). 

O fluxo construído pelo grupo de educação permanente apontou para um acolhimento 

individualizado, com classificação de risco, com orientação sobre a RAS do município, com 

comunicação entre os dispositivos de saúde. Abbes (2004), define o acolhimento pela 

receptividade à todo aquele que procura o serviço, com escuta atenta e uma postura acolhedora, 

pactuando respostas de acordo com a demanda do paciente. Implica prestar um atendimento 

resolutivo e responsável, com orientação, quando assim for necessário, estabelecendo a 

comunicação e articulação com outros serviços de saúde para fins de dar continuidade à 

assistência e garantir a eficácia dos encaminhamentos.   

Algumas mudanças foram provocadas nesses encontros, entre elas, a compreensão mais 

profunda dos direitos dos usuários do SUS em relação a forma e a qualidade como o serviço é 

prestado. As transformações políticas, administrativas e subjetivas, ocorrem quando há 

humanização do atendimento, ou seja, uma mudança na forma como enxerga o usuário. Essa 

mudança possibilita entender que o usuário é um sujeito ativo, que está exercendo o seu direito 

de usufruir de um serviço que garante a qualidade e a segurança ofertadas por trabalhadores 

responsáveis (SIMÕES et al., 2007). 
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Logo, a humanização está intimamente relacionada ao conceito de integralidade 

(MATTOS, 2009; DESLANDES, 2006), como forma de otimização deste princípio 

(BENEVIDES, 2005), trazendo para o centro do debate a capacidade de transformação das 

práticas e a qualidade do cuidado (MATTOS, 2009; BENEVIDES, 2005). 

Desconhecer características que norteiam a organização da rede de atenção à saúde da 

população, reflete diretamente na forma como é planejada e ofertada os serviços e ações de 

saúde a população. Na prática, o que se vê, são organizações sendo desenhadas de acordo com 

o entendimento de gestores que por algum momento estão no cargo de administrador dos 

serviços públicos de saúde. Nesta senda, ter uma população bem informada e um conselho 

municipal de saúde ativo, participativo, pode ser um caminho para fortalecer as discussões 

sobre os direitos de saúde dos cidadãos. 

O Brasil continua com o problema de ter nas longas filas de espera, uma das principais 

barreiras para o acesso do usuário aos atendimentos especializados (PADOVANI et al., 2012; 

GOUVEIA et al., 2005; GIOVANELLA et al., 2009). Para Coelho et al., (2009), o acesso, o 

acolhimento e o vínculo criam um ambiente favorável a mudança em relação as dificuldades 

enfrentadas pelos usuários ao se depararem com o local de atendimento. Dessa forma o paciente 

recebe a informação correta, garante o direito a consulta e retorno.  

É possível entender o porquê de tantos conflitos entre profissionais e usuários; e o 

descrédito para com o SUS. O sistema de marcação de consultas do CSRT não realiza 

atendimento individualizado e não há uma escuta qualificada em relação aos usuários. A 

demanda é numerosa e não há comunicação entre os serviços de saúde. Fortalecer a atenção 

primária, humanizar o atendimento e implantar um sistema de regulação, constitui fatores a 

serem considerados para efetivar as políticas públicas de saúde em todos os seus níveis de 

complexidade.  

Para tanto, é imprescindível os recursos tecnológicos, como foi citado na pesquisa e de 

“força tarefa”. Tais necessidades, configuram-se continuamente como problemas nos serviços 

de saúde pública, devido as burocracias e complexidades para adesão de materiais. A 

importância de analisar as respostas se dá pela descoberta de lacunas de conhecimentos 

inerentes ao serviço público, que podem ser trabalhados no coletivo, causando uma 

transformação nas maneiras de atuar nessa realidade. 

Como forma de contribuir para as mudanças na maneira de gerir e executar os serviços 

de saúde, é importante considerar as práticas das atividades de educação permanente em saúde 
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nos ambientes de trabalho, visto que muitos conceitos, apesar de serem citados como referência 

nos serviços, não são compreendidos na íntegra por atores importantes neste processo.   

A educação permanente em saúde, enfatiza o ensino-problematizador, a aprendizagem 

significativa, a partir da criação de momentos de reflexão crítica dos processos de trabalho, bem 

como confirma Haddad et al., (1994) sobre a aprendizagem significativa, ou seja, aquela que 

produz sentidos, vinculada à realidade dos profissionais em suas práticas.  

A metáfora conhecida como “educação bancária”, usada por Freire (1987), manifesta 

sua crítica nas relações educacionais verticalizadas, no qual o educador é o detentor do saber e 

deposita esse, à mente do educando. Privilegiou-se aqui a prática operacional da educação 

permanente em saúde, em consonância com o pensamento dialógico Freiriano e com a proposta 

da PNEPS, com atividades educativas elaboradas com vistas a construção coletiva.  

O conhecimento pode ser considerado como uma propriedade de agentes, que são 

predispostos a agir em determinadas circunstâncias (UNPAN, 2014). Dessa maneira o 

conhecimento permite interferir na realidade e transformá-la, assim como aconteceu com o 

grupo, tanto em relação a apropriação dos conhecimentos dos SUS, quanto na compreensão de 

como efetuar a luta em prol de uma saúde mais integral nesse município. É necessário que se 

compreenda o serviço e encontre meios de aperfeiçoar cada vez mais o processo de trabalho, 

de maneira que se distancie as barreiras favorecendo a integralidade toda sua complexidade. 

A educação permanente em saúde corresponde a essa capacidade de envolver os 

profissionais com a sua realidade e desenvolve esse olhar responsável, comprometido, em busca 

de intervenção nos problemas identificados.   

Um dos desafios da pesquisa e de todos os participantes da pesquisa, foi em relação a 

ausência de representatividades diretas da secretaria de saúde comprometidas com a proposta. 

Ceccim (2005, p. 165) já dizia que a “condição indispensável para uma pessoa ou organização 

decidir mudar ou incorporar novos elementos a sua prática e a seus conceitos é a detecção e 

contato com os desconfortos experimentados no cotidiano do trabalho”.  Assim, o grupo foi 

direcionado a validar essa luta junto ao conselho municipal de saúde, que tem entre seus 

deveres, fiscalizar o sistema.  

Um serviço de qualidade depende de um sistema gerencial que reconheça as suas 

deficiências, estabeleça padrões e busque mantê-los para assegurar a sua satisfação 

(NOGUEIRA, 2003). Gerenciar a qualidade pode ser útil, pois contribui para a implementação 
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de novos métodos e para as mudanças necessárias à melhoria da assistência, do trabalho da 

equipe e do paciente (ANTUNES e TREVISAN, 2000). 

Ceccim (2005) nos convoca a (…) abandonar (desaprender) o sujeito que somos. Ele 

remete-nos a deixarmos de sermos sujeitados pelos modelos hegemônicos e/ou pelos papéis 

instituídos e portanto produtores de subjetividade, abrindo fronteiras, desterritorializando 

grades de comportamento ou de gestão do processo de trabalho. (p. 167). 

Portanto, pode-se dizer que os encontros educativos realizados, produziu reflexões e 

ações importantes como, maior conhecimento do princípio da integralidade e da política de 

regulação do SUS, que proporcionou a criação de um novo fluxo de atendimento que respeita 

e se aproxima de um atendimento mais integral. Os participantes compreenderam seu 

protagonismo essencial na transformação do serviço, por meio de lutas legítimas dentro do 

sistema, ao convidar o conselho municipal de saúde deste município para essa participação. 

Assim, a educação permanente em saúde contribuiu para este serviço, bem como para as 

propostas legais do SUS, através de discussões coletivas, que podem resultar em reconfiguração 

do processo de trabalho, fortalecendo o SUS por meio da integralidade do acesso.  
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8 PRODUTO 

 

A instituição do Programa de Educação Permanente em Saúde no município de 

Itaperuna surgiu no processo de aprovação do mestrado. Ao deparar com a possibilidade de 

operacionalizar o trabalho de educação permanente no município do qual sou parte do grupo 

de trabalho, surgiu a ideia de instituí-lo. Nesse período, minha colaboração com a secretaria 

de saúde era no programa de controle de tabagismo. Essa iniciativa tornou-se o produto 

principal desse trabalho, possibilitando a partir de sua criação, a realização dessa pesquisa, 

que permitiu a elaboração de um novo fluxograma para o serviço de regulação de consultas 

do CSRT por meio das atividades educativas. Esses encontros proporcionaram momentos 

de reflexão sobre a necessidade de mudanças relacionadas à forma como procede o acesso 

do usuário no CSRT, elaborado a partir da compreensão do trabalho, de forma coletiva. Foi 

enviado ao gestor – secretário municipal de saúde, via ofício, a proposta do novo fluxo de 

atendimento elaborado pelos participantes das atividades educativas, como proposta de 

mudança do serviço de regulação de consultas até que o sistema informatizado alcance o 

município de Itaperuna e funcione em sua plenitude.  

A descrição textual da instituição do Programa de Educação Permanente em Saúde, 

dos grupos educativos e do fluxograma foi realizada conforme exigência para publicação 

de um capítulo de livro de produtos, conforme exposto no Apêndice G. 

Para a instituição desse programa, foram realizadas quatro etapas: 

A primeira etapa, foi estudar sobre a política de educação permanente em saúde, ler as 

portarias, os artigos relacionados ao tema e entender melhor a proposta da política na saúde do 

município.  

A segunda etapa, foi apresentar a proposta ao secretário de saúde. Na ocasião, o projeto 

foi apresentado ainda de maneira “embrionária”, que logo na primeira conversa, deferiu 

positivamente ao andamento do projeto.  

A terceira etapa foi elaborar o projeto para ser apresentado ao conselho municipal de 

saúde. O projeto foi elaborado com o apoio de duas profissionais da área da saúde e então, foi 

feito o agendamento para apresentação ao conselho municipal de saúde.  

A quarta etapa, foi a realização do agendamento da apresentação do projeto ao conselho 

municipal de saúde, com a secretária executivo do conselho municipal de saúde do município 
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de Itaperuna e a apresentação à esse conselho. No dia e horário agendado, o projeto foi 

apresentado e ao final, os conselheiros realizaram a votação favorável para a implantação do 

programa de educação permanente em saúde no município de Itaperuna. A secretária executiva, 

incumbiu-se de comunicar ao jurídico da secretaria municipal de saúde a decisão do conselho, 

para que fosse publicado a portaria no diário oficial.  

Após esse processo, iniciou-se um outro exercício, que foi a criação de uma metodologia 

para operacionalizar o trabalho.  

 

Oficinas  

 

As oficinas de educação permanente em saúde permitiram uma reflexão sobre a 

necessidade de mudanças relacionadas à forma de regulação de consultas especializadas no 

CSRT, elaborado a partir da compreensão do trabalho coletivo.  

Foram desenvolvidos cinco oficinas de educação permanente em saúde, destinados aos 

participantes da pesquisa e a convidados selecionados criteriosamente, a partir da crença da 

contribuição para a discussão do tema a ser abordado. Esses convidados, são 

representatividades sociais direto da população, do conselho municipal de saúde, da ouvidoria, 

da gestão administrativa, da saúde, da instituição formadora através da participação de 

professores universitários e estudantes. Tudo com intuito de problematizar o máximo, o fluxo 

atual do serviço de regulação de consultas do CSRT, compreender a proposta do fluxo de 

referência e contra referência e o princípio da integralidade do acesso em saúde.  

Não houve a intenção de plagiar a proposta do ministério da saúde, mas criar um fluxo 

mais próximo ao desejável, enquanto não se concretiza a implantação do sistema de regulação, 

conforme Portaria 1.559 de agosto de 2008, que instituiu a Política Nacional de Regulação do 

Sistema Único de Saúde – SUS, que em seu art. 2º, III:  

Regulação do Acesso à Assistência: também denominada regulação do acesso 

ou regulação assistencial, tem como objetos a organização, o controle, o 

gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito 

do SUS, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, sendo 

estabelecida pelo complexo regulador e suas unidades operacionais e esta 

dimensão abrange a regulação médica, exercendo autoridade sanitária para a 

garantia do acesso baseada em protocolos, classificação de risco e demais 

critérios de priorização.  
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Para tanto, foi promovido a discussão coletiva e os participantes avaliaram a discussão 

da temática como preciosa e valiosa para a qualidade da atenção ao usuário do Sistema Único 

100 de Saúde. Assim sendo, essa proposta responde de maneira positiva quanto a contribuição 

da educação permanente em saúde na prática cotidiana dos serviços de saúde, por meio de um 

processo de qualificação do trabalhador no setor de marcação de consultas, da gestão e do 

conselho municipal de saúde, através do método participativo e reflexivo.  

O planejamento foi desenvolvido a fim de certificar a consistência dos resultados da 

análise do questionário que apresentaram as necessidades a serem trabalhadas nos encontros, a 

saber: 

 Explicar a finalidade da Educação Permanente em Saúde e sua proposta nos ambientes 

de trabalho; 

 Apresentar os principais resultados da pesquisa, ressaltando a forma como é realizada o 

processo de trabalho e compreender o princípio da integralidade. 

 Discutir os casos conhecidos pelos participantes que interferem num atendimento 

integral, referente ao acesso aos níveis de atenção e explorar as dificuldades 

encontradas;  

Foram selecionados três casos reais do município de Itaperuna, para discussão em 

pequenos grupos e problematização. No entanto o curso do processo acabou alterando o 

planejado e os próprios participantes começaram a destacar situações de conhecimento deles. 

Assim, o momento de discussão foi alterado de maneira que foi encontrado nessa discussão, 

mais significado para esses participantes; 

 Foi problematizado um novo método de processar o trabalho e diminuir a lacuna do 

atendimento integral – na perspectiva do acesso aos atendimentos especializados; 

 E por fim, foi discutido uma maneira de tornar real a iniciativa de transformação do 

processo de trabalho. Os participantes foram esclarecidos quanto as portarias que 

preconizam o sistema de regulação para atendimentos especializados, exames, entre 

outros. No entanto, a proposta tem como iniciativa melhorar o acesso baseado no que o 

município dispõem hoje enquanto recurso.  

Os encontros aconteceram uma vez por semana num período de cinco semanas, com 

profissionais e pessoas que representaram as mais diversas categorias sociais. Eles ocorreram 

nos dias 14, 21 e 28 de novembro de 2018, no dia 11 de abril de 2019 e no dia 18 de junho de 
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2019. Com exceção do último encontro, todos os outros encontros foram servidos um lanche, 

para fins de aproximar os participantes. A metodologia utilizada foi a da problematização, 

explorando a reflexão crítica para abordar os assuntos de forma coletiva e propor soluções às 

deficiências encontradas no processo de trabalho.  

Foram convidados para participar dos encontros, profissionais, gestores e representantes 

da sociedade em geral, entre eles, todos os funcionárias do serviço de marcação de consultas 

do CSRT, 03 gestores (do serviço de regulação para exames, da clínica pediátrica e gestor 

administrativo do município), 03 gestores da secretaria de saúde, 02 convidadas que 

representavam diretamente a população, 01 representante do conselho municipal de saúde, 01 

representante da ouvidoria do município, 01 representante da instituição formadora privada 

enquanto docente, 01 discente de uma instituição formadora privada (ambas, professora e aluna, 

minhas conhecidas da instituição – instituição da qual faço parte do corpo docente) e os 

representantes do programa de educação permanente em saúde do município, sendo eles, a 

própria pesquisadora que é enfermeira, 01 pedagoga e 01 farmacêutico.  

Para dar melhor visibilidade às oficinas, foi construído um portfólio, que organizou 

algumas fotos dos encontros das atividades de educação permanente, convite e documentos 

produzidos a partir desses encontros.  

 

Fluxograma  

 

Por meio das oficinas foi possível construir um novo fluxograma para reorganização do 

serviço de marcação de consultas, com substituição da atual sala de atendimento ao público, 

com horário específico de marcação, para um atendimento humanizado, individualizado com 

profissionais da enfermagem, em horário comercial. Esse novo fluxo prevê uma regulação feita 

direta entre os profissionais da atenção básica com os profissionais do sistema de regulação por 

meio de encaminhamentos. Após a regulação e agendamento das consultas, os profissionais da 

atenção básica, enviarão aos usuários uma confirmação da data e horário ao solicitante. No 

entanto, usuários descobertos pela atenção básica e outros que procurarem o serviço de 

especialização direta, terão atendimentos com orientação e direcionamento desse usuário dentro 

da rede. Esse novo fluxo redireciona a população à atenção básica e respeita as referências, 
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otimizando o tempo para o diagnóstico e tratamento de doenças e diminuindo as barreiras de 

acesso dentro do sistema, bem como ofertando mais dignidade a população. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo proporcionou compreender melhor o funcionamento do serviço de 

marcação de consultas do CSRT, que resultou em conhecimentos que corroboraram a 

problematização antes identificada pela pesquisadora e confirmada pelos participantes da 

pesquisa quanto à organização desse sistema de marcação e seus impactos na qualidade do 

atendimento e garantia da atenção para atendimentos de especialidades médicas e de outros 

profissionais. Foi evidenciado como fator problematizador, a descontinuidade do exercício de 

profissionais, a falta de planejamento da gestão e de uma metodologia que torne os profissionais 

do setor mais conhecedores do trabalho e da unidade que estão inseridos, além da dificuldade 

de observar a gestão compartilhada.  

Assim sendo, o primeiro objetivo desse estudo foi respondido, descrever o 

funcionamento atual do serviço de agendamento / marcação de consultas para especialidades 

médicas e de outros profissionais na atenção secundária. Foi possível destacar entre os 

resultados que as principais características do setor de marcação de consultas do CSRT, se dão 

pela limitação de vagas, dias, horários, com restrição na marcação para familiares ou o próprio 

“paciente” para quem se destina a vaga, de forma presencial, sem garantia de atendimento aos 

casos encaminhados e integração/comunicação com a rede assistencial, e exigência documental 

(01 documento de identificação, cartão municipal de saúde e cartão nacional de saúde). Vale 

destacar que o cartão municipal de saúde, é um documento construído pelo município e não 

tem validade nacional. 

O segundo objetivo, que teve como ação, identificar o conhecimento dos 

profissionais envolvidos quanto ao processo de organização do sistema de regulação de 

consultas especializadas, buscando aprofundar sobre o conhecimento dos profissionais em 

relação ao trabalho e portanto, saber o quanto estes estavam informados em relação as 

características que definem sua unidade de serviço. Neste instante, pôde ser identificado uma 

maior dificuldade em responder o questionário. Essa, pode ser uma demonstração do quão 

superficial estão sendo construídos processos de trabalho no SUS, e talvez o nó crítico que 

necessite ser discutido com intuito de solucionarmos problemas semelhantes a esse. Ao 

evidenciar o funcionamento desse serviço, os participantes da pesquisa, puderam refletir 

criticamente os aspectos que influenciam a integralidade do acesso ao usuário do SUS e 

sobretudo, buscar através da metodologia ativa, a mobilização de estratégias para a 

resolubilidade de tais problemas. 
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O terceiro objetivo, registrar até que ponto / ou de que modo o conhecimento dos 

profissionais sobre integralidade interfere no processo de organização do serviço de marcação 

de consultas para especialidades; foi alcançado com limitação conceitual, tendo uma 

abordagem bastante generalizada e com pouca reflexão com a realidade. O que se observa é 

que, apesar da compreensão básica do assunto, esse, não interferiu na prática.  

E, por fim, foi alcançado o quarto e último objetivo, refletir como a Educação 

Permanente em Saúde pode contribuir para a reorganização de um serviço de especialidades na 

região noroeste fluminense, visando fortalecer a integralidade do acesso à saúde  A participação 

e reflexão coletiva de trabalhadores da rede de atenção, usuários, docentes, discentes e outras 

representatividades sociais, nos espaços, com trocas de aprendizagem e de vivência, através dos 

encontros / atividades de educação permanente em saúde, resultou na construção de um 

fluxograma de atendimento para o serviço de marcação de consultas, e sensibilizou para o 

acolhimento humanizado e equânime, o que tende a diminuir a lacuna da integralidade do 

acesso.  

A identificação de problemas empíricos (filas em horários e ambientes desfavoráveis, 

tensões nas relações entre profissionais e usuários do SUS, exposições desnecessários dos 

serviços de saúde nas redes sociais, etc.), atrelada às questões advindas da revisão de literatura, 

confirmaram que o processo de educação permanente em saúde, através da realização de 

atividades educativas para elaboração de um fluxo de atendimento para o serviço de marcação 

de consultas do serviço de referência da atenção secundária à saúde, pode contribuir para 

implementar mudanças no processo de trabalho, que em alguma medida irá cooperar para 

garantir a integralidade do acesso à saúde da população.  

 É importante dizer que a pesquisa foi apresentada no V Congresso das Secretarias 

Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro subordinada ao tema: "Educação 

Permanente em Saúde como estratégia transformadora do processo de trabalho: uma 

experiência do município de Itaperuna, Rio de Janeiro”, que aconteceu nos dias 12 e 13 de 

fevereiro de 2019 em Niterói – RJ.  

 Cabe salientar que não houve participação da gestão da saúde nas oficinas de educação 

permanente em saúde. Tal fato se apresenta como um prejuízo ao processo de educação 

permanente uma vez que, o não envolvimento nas discussões e o baixo apoio ao programa, 

associados a fatores tais como fraco vínculo empregatício, trocas constantes de gestão, 

desfavorecem os processos de educação.   
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 Desse modo, o presente estudo evidencia a importância de os governantes garantirem 

não só o planejamento para a execução de concursos públicos em todo território nacional, 

possibilitando assim a segurança da estabilidade no trabalho e a garantia de implementação da 

Política de Saúde, de acordo com as portarias e leis do Ministério da Saúde, de modo a evitar 

que processos de educação em saúde continuem, de certo modo, de maneira vulnerável, como 

também repensar os compromissos e responsabilidades dos cargos de gestão. Propor uma 

gestão compartilhada, respeitosa e que apoie a educação no SUS é um bom começo para 

transformar a realidade vivida. 

 Não obstante, foram identificadas como desafios, a gestão compartilhada, a 

comunicação e articulação entre trabalhadores, usuários e gestores e o fortalecimento da 

Política Nacional de Humanização do SUS.   

Assim sendo, espera-se que a presente pesquisa possa alcançar outros lugares, em um 

processo reflexivo e imerso em relação ao acesso integral do usuário e a importância da Política 

Nacional de Educação Permanente, dando destaque à Rede de Atenção à Saúde.  
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Educação permanente em saúde como estratégia de reorganização dos serviços de 

referência: revisão integrativa 
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Elaine Antunes Cortez nanicortez@hotmail.com 

Audrey Vidal Pereira auviprof@gmail.com 

 

 

RESUMO 

 

Objetivo: identificar a educação permanente em saúde como estratégia para reorganizar o 

sistema de referência e contrarreferência nos serviços de saúde. Método: revisão integrativa da 

literatura, com dados coletados em maio de 2019 nas bases de dados Lilacs, Ibecs, Bdenf e 

Pubmed. A análise e discussão foram realizadas a partir da produção indexada entre 2013 e 

2017. Resultados: 12 artigos selecionados, que emergiram em duas categorias temáticas: " As 

faces da educação na melhoria do sistema de referência e contra referência" e " Desafios para a 

reorganização do sistema de referência e contra referência". Conclusão: há uma escassez na 

abordagem da educação permanente em saúde, tanto conceitual como na aplicabilidade no 

processo de trabalho. No entanto foi observado traços dessa ferramenta nas atividades 

educativas realizadas como estratégia de reorganização dos serviços de referência, 

apresentando resposta positiva às demandas, apresentando-se portanto com lacuna do 

conhecimento e consequentemente relevante para maiores discussões e abordagens do tem. 

Palavras-chave: Educação permanente. Encaminhamento e consulta. Organização. 

Serviços de saúde. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O Sistema de Saúde Público do Brasil, o SUS – Sistema Único de Saúde, 

concebido pela Lei nº 8.080 de 1990, foi instituído com uma mesma filosofia de atuação 

e organização para toda nação brasileira, apontando a necessidade de que os princípios 
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denominados como doutrinários, tais como a universalidade, a integralidade, e a 

equidade, sejam respeitados, preservando o direito de cidadania em relação a oferta de 

saúde de qualidade a população. Os avanços existentes que culminaram na criação do 

Sistema Único de Saúde são inegáveis, no entanto há muito o que fazer para fortalecer 

essa política e concretizar os direitos a uma saúde digna e justa a população brasileira. 

De modo alternativo, o sistema antes desenhado em formato de uma pirâmide, foi 

repensado em círculo, ou seja, mesmo tendo como porta de acesso a atenção básica, 

poderia implementar um movimento de múltiplas alternativas de entrada e saída. Freitas 

e Pinho (2015), destacam na Portaria GM nº 4.279/2010, que instituiu as Redes de 

Atenção à Saúde no SUS, que enfatiza a horizontalidade das relações da atenção, tendo 

na atenção primária à saúde a principal articuladora na comunicação com os serviços, 

atuando como principal porta de entrada do usuário. Assim, o encaminhamento 

fortalecerá a integralidade, a eficácia, a continuidade e a eficiência do sistema único de 

saúde.  

Domingos et al., (2016), ressalta a importância do Ministério da Saúde em 

construir articulações entre gestores e sociedade civil em prol das necessidades de saúde 

da população. 

Dessa forma, um efetivo sistema de referência e contra referência (RCR), constitui 

o principal elemento para a integração das redes de saúde. É compreendido como o 

mecanismo de encaminhamento mútuo de pacientes entre os diferentes níveis de 

complexidade dos serviços, sendo definido pelo Ministério da Saúde como um dos 

elementos principais de reorganização das práticas de trabalho (BRASIL, 1997).  

Pensar na reorganização desse sistema e portanto numa melhor comunicação da 

Rede de Atenção à Saúde (RAS), através das referências e contra referências, é almejar a 

qualificação e o comprometimento de profissionais e da gestão, que culminará na 

reconfiguração do processo de trabalho. Isso constitui talvez, a primeira e mais importante 

etapa para a reorganização dos serviços de referência e contra referência, com 

probabilidade de efetiva produção do trabalho na atenção à saúde. 

Entretanto, esse tema, não constitui uma temática nova nas discussões sobre a 

organização dos sistemas de saúde relacionadas à gestão, articulações entre sistemas de 

saúde, comunicação dos prestadores e dos cuidados em saúde, fragmentação da rede 

assistencial e portanto devem ser enfrentados. A educação permanente em saúde tem sido 
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apontada, como uma estratégia de comunicação entre os serviços de saúde e de 

resolutividade da assistência em saúde (BRONDONI et al.,2016). 

Ela vem sendo construída desde o início do século XX, e propõem que as 

atividades educativas realizadas com os trabalhadores ocorram mediante a 

problematização do processo de trabalho. Consolidada no Brasil a partir do século XXI, 

essa política pública, tem o objetivo de ordenar as ações de educação no âmbito do SUS, 

visando a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho 

(LEMOS, et al., 2018). 

Portanto, essa política, instituída pelo Ministério da Saúde em 2004, antevê 

estratégias para a formação e desenvolvimento dos profissionais do SUS através de 

atividades educativas que sejam capazes de transformar as práticas dos profissionais por 

meio de reflexões críticas sobre o processo de trabalho (BRASIL, 2009), de forma a 

contribuir com a organização dos serviços de saúde e a promover a aprendizagem-

significativa, por meio da problematização no cotidiano do trabalho, das necessidades de 

saúde das pessoas, das populações, com transformação profissional e organizacional 

(CECCIM, 2005).  

Assim, “A Educação Permanente em Saúde pode corresponder à Educação em 

Serviço, quando esta coloca a pertinência dos conteúdos, instrumentos e recursos para a 

formação técnica submetidos a um projeto de mudanças institucionais ou de mudança da 

orientação política das ações prestadas em dado tempo e lugar” (CECCIM, p.162, 2005). 

Ela deve perpassar mais por demonstrar sua capacidade de transformar o processo de 

trabalho que de afirmar suas vantagens éticas e estéticas em detrimento de outras 

estratégias de gestão e qualificação de trabalho (ZAPEDA, 2016). 

Na compreensão, de que seja na existência de falhas do encaminhamento ou na 

própria falta de organização em relação a regulação de consultas especializadas para os 

casos encaminhas/referenciados, isso se configura um problema que compromete no 

mínimo o direito de cidadania em relação ao acesso, a continuidade do diagnóstico, do 

tratamento.  

Considerando que a educação permanente em saúde, prevê segundo Ceccim et al., 

(2004) “(...) a problematização do processo de trabalho, a transformação das práticas 

profissionais e da própria organização do trabalho, tomando como referência as 

necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e do controle social 

em saúde”, este estudo tem como questão norteadora: A educação permanente em saúde 
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tem contribuído para a reorganização do fluxo de referência e contra referência em saúde 

nos serviços públicos de saúde? 

Justifica-se este estudo, então, ao considerar que a educação permanente em 

saúde, mostra-se relevante a sociedade por proporcionar um ambiente de reflexão sobre 

a realidade com possibilidade de transformação da mesma.  Essa mudança ocorre através 

da diferentes maneiras de pensar, refletir, criticar e agir, produzindo assim novas formas 

de fazer saúde, seja pelo viés da assistência, do planejamento, do controle social ou até 

mesmo da própria formação profissional.  

Este trabalho é um produto da dissertação de mestrado da primeira autora, que 

estuda “A estratégia de reorganização do processo de trabalho no sistema municipal de 

regulação de consultas especializadas em saúde: uma contribuição da educação 

permanente em saúde”. 

 

MÉTODO 

 

O método utilizado é uma revisão integrativa da literatura, que tem a finalidade 

de reunir e sintetizar achados de estudos realizados, que podem contribuir para o 

aprofundamento do conhecimento relativo a temática proposta. (SOARES et al., 2014).  

Revisão integrativa, que ocorreu em seis fases, a seguir:  

Primeiro: Definir o objetivo do estudo: Identificar se a educação permanente em 

saúde tem sido utilizada como estratégia de reorganização dos serviços de referência em 

saúde; as palavras-chave: Educação Permanente; Encaminhamento e consulta; 

Organização; Serviços de saúde e a pergunta norteadora: A educação permanente tem 

sido uma estratégia utilizada para reorganizar os serviços de referência? 

Segundo: A busca e amostragem na literatura. A estratégia utilizada para a busca 

de informações dos estudos, foi a estratégia PIO e não PICO, pois não há “comparação”. 

Foram encontrados os seguintes descritores no Decs e Mesh respectivamente, separados 

pelos boleanos “AND” e “OR”:  

P - paciente ou local a ser investigado (“Serviços de saúde / Health services) 

“AND” I - intervenção (Educação continuada / Education, continuing “OR” Educação 

permanente / Permanent education) “AND” O - resultados esperados (Encaminhamento 

e consulta / Referral and consultation “AND” Organização / Organizations) (SANTOS, 

et al., 2007).  
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Primeiramente foram utilizados a busca dos descritores individuais, e 

posteriormente de forma combinada, conforme descrito acima. As publicações 

identificadas tiveram seus resumos analisados para refinar os descritores, as palavras-

chave e os termos livres. Foi realizada a busca avançada nas bases de dados Lilacs, Ibecs, 

Bdenf, por meio da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e na base de dados Pubmed, no 

portal de periódicos da CAPES. Como critérios de inclusão, foram selecionados os artigos 

científicos, disponíveis em português, espanhol e inglês, com conexão ao objetivo 

proposto, publicados nos últimos cinco anos (2013 a 2017). Como critérios de exclusão: 

revisões integrativas, estudos duplicados e aqueles que não atendessem a demanda da 

pesquisa. A amostra totalizou 12 artigos da base de dados Pubmed após critérios de 

inclusão e exclusão. 

     Terceiro: Coleta de dados, leitura dos títulos e dos resumos. Nesta fase, a 

extração das informações resultou em um quadro sinóptico com as variáveis: autor, 

periódico, base de dados, ano, país, título do estudo, objetivo, abordagem, nível de 

evidência e categorias temáticas. 

Quarto: Análise crítica. Análise completa dos estudos selecionados, com o 

objetivo de demarcar as categorias temáticas: “As faces da educação na melhoria do 

sistema de referência e contra referência” e “Desafios para a reorganização do sistema de 

referência e contra referência”, de maneira a trazer respostas ao objetivo da pesquisa. 

Nesta fase foi aplicado o rigor metodológico dos estudos, através do Joanna Briggs 

Institute (JBI), que compreende uma definição mais ampliada dos níveis de evidência, 

inclusiva e com implicações voltadas para a prática (JBI, 2014). 

Quinto: Discussão dos resultados. Discussão das categorias temáticas e da 

conclusão. 

 Sexto: Apresentação da revisão integrativa. 

Ressalta-se que após finalizar as etapas acima mencionadas, o presente estudo foi 

direcionado à recomendação PRISMA, que consiste em um checklist de 27 itens 

(MOHER et al.,2015). 

 

I. Fluxograma 

Autor/ 

Periódico/ Base 

de dados /  local 

Método/ 

JBI 

As faces da educação na melhoria do 

sistema de referência e contra referência 

Desafios para a reorganização do 

sistema de referência e contra 

referência 
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Cravo Oliveira 

T, et al.  

BMC Fam 

Pract./Medline 

(OLIVEIRA et 

al., 2015). 

Portugal. 

Questionári

oAbordage

m 

qualitativa. 

JBI:02 

 

 

 

 

Implicações do uso metodológico da 

educação virtual sugere impacto positivo 

em relação as referências, tal como aponta o 

estudo referente as teleconsultas que 

sugerem um aprendizado ativo, reflexivo, 

conectado com o mundo real, que está 

associado a reduções globais do 

encaminhamento. É promovedora de 

debates sobre a aprendizagem baseada em 

casos interativos, eficaz na transformação 

das práticas, sendo capaz de melhorar 

potencialmente os resultados de cuidados 

de saúde. Assim, consultas que envolvem 

em tempo real, especialistas, clínico geral e 

pacientes, ocasionam benefícios 

educacionais, que leva a reflexão e 

mudança de comportamento, o que pode 

resultar em qualidade do atendimento com 

o paciente, como mostrou o estudo que 

apresenta as consultas conjuntas como uma 

oportunidade de contínua educação para 

médicos da clínica geral. 

 

Shirazi M, et al.  

J Eval Clin 

Pract/Medline 

(SHIRAZI et al., 

2013). 

Irã 

Grupo 

paralelo, 

teste de 

controle 

randomizad

o 

JBI:01 

Uma educação adaptada e ativadora com 

métodos de aprendizagem modificados em 

consonância à prontidão dos participantes 

às mudanças, se demonstrou eficaz quanto 

ao desempenho clínico dos médicos, 

compreendido o diagnóstico, tratamento e 

encaminhamento, e na educação médica 

contínua, permitindo sua indicação para um 

contínuo desenvolvimento profissional. 

 

Debono B, et al. 

Neurochirurgie/

Pub-med 

(DEBONO et 

al., 2017). 

França. 

Revisão de 

registros 

médicos 

JBI:03c 

 As referências desnecessárias de 

médicos para especialistas de cirurgia 

de coluna vertebral, expressam a 

necessidade de conhecer as diretrizes 

para cumpri-la corretamente, de criar 

equipes multidisciplinares efetivas e de 

realizar educação primária contínua 

dos médicos pelos cirurgiões, 

constituindo um meio de redução das 

referências inapropriadas, e efetivo 

gerenciamento dos cuidados dos 

pacientes. 

Wenya Yu, et al. 

BMJ 

Open/Pubmed 

(WENYA et al., 

2017). 

China 

Questionári

o com 

estatística 

descritiva. 

JBI:04 

 Entre os desafios encontrados para a 

organização do sistema de referência, 

destaque-se a liberdade de escolha dos 

usuários quanto aos serviços a que estes 

desejam ser atendidos, de forma que 

esta escolha, cria um desiquilíbrio entre 
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os níveis de atendimento, superlotando 

alguns serviços em detrimento de 

outro. Isso resulta em diversas 

consequências tanto para o sistema, 

quanto para os usuários.  

Em um estudo realizado na China, o 

sistema de referência bidirecional não 

alcançou sua efetividade, pois os 

cidadãos tem liberdade de escolha para 

seus atendimentos nos três níveis de 

atenção. Estes, geralmente preferem os 

hospitais mais avançados por 

presumirem melhores cuidados de 

saúde. Assim a China está longe de ser 

um padrão internacional de 

encaminhamento descendente. Entre os 

fatores que influenciam esses 

encaminhamentos, estão a 

insuficiência política de 

encaminhamento descendente e a 

pouca cognição de médicos e pacientes. 

A compreensão dos profissionais 

médicos para a realização do 

encaminhamento para baixo depende 

principalmente da sua experiência 

clínica, habilidades e conhecimentos. O 

nível educacional foi um fator 

influenciador para a disposição dos 

médicos em fazer referências 

descendentes. Para a otimização do 

atual sistema de referência, é 

necessário realizar publicidade 

universal, compreender o sentido da 

referência descendente por parte de 

médicos e pacientes, e dos hospitais, 

que permitirá a diminuição da carga de 

trabalho, possibilitando realizar 

educação continuada para os médicos. 

Toftegaard BS, 

et al. 

BMC Family 

Practice/ 

Pubmed 

(TOFTEGAAR

D et al., 2014). 

Dinamarca 

Estudo 

comparativo 

de 

referências, 

antes e 

depois da 

aplicação da 

educação 

médica 

continuada. 

JBI: 02 

Em relação à educação médica continuada, 

é possível destacar o aprimoramento do 

conhecimento médico, que afetou de forma 

direta as atitudes e otimizou o tempo e uso 

da remessa urgente de encaminhamentos, 

assim como a diminuição dos 

encaminhamentos desnecessários. 

A educação médica continuada também 

afetou o conhecimento e a atitude de 

médicos em relação ao câncer, contribuindo 

 



129 
 

 

de maneira otimizada com o tempo e do uso 

da remessa urgente de câncer. 

Martins SM, et 

al. 

BMC Fa-mily 

Practice/ 

Pubmed 

(MARTINS et 

al., 2016). 

Brasil 

Implementa

ção se 

“Suporte de 

matriz” - 

intervenção 

educacional 

colaborativa 

brasileira. 

JBI: 02 

Dentre as várias abordagens metodológicas, 

está o trabalho educativo compreendido 

pelo cuidado colaborativo, compartilhado, 

com a implementação do apoio matricial. 

Promoveu a melhoria da comunicação entre 

os níveis de atenção primária e secundária, 

fato que pode ser justificado por percebe-se 

como uma ferramenta educacional, eficaz 

tanto à nível de conhecimento (no caso do 

estudo em questão, referente à DPOC e 

asma), quanto à nível de comunicação entre 

a atenção primária e secundária, com 

melhora nos encaminhamentos, o que 

sugere maior confiança e senso de 

importância na gestão da atenção primária 

 

Harzheim E, et 

al. 

Telemed J E 

Health/ Pubmed 

(HARZHEIM et 

al., 2016). 

Brasil 

Analisar as 

necessidade

s de saúde 

da 

população 

brasileira e 

os 

inquéritos 

mais 

comuns que 

recebe dos 

profissionai

s de saúde 

de cuidados 

primários. 

Após, 

combinar 

com a 

melhor 

evidência 

científica 

disponível 

para o 

desenvolvi

mento de 

serviços. 

JBI: 03c 

O uso de uma plataforma de telessegurança 

e um sistema de apoio foi proposto com o 

objetivo de superar o desafio do direito ao 

acesso, mediado pela atenção primária à 

saúde. A telessaúde/RS disponibiliza 

atividades de teleconsulta, telediagnóstico e 

tele-educação, que apresentou mesmo na 

presença de limitações estruturais, potencial 

utilidade para agilizar o fluxo entre os 

diferentes níveis de atenção e melhorar a 

qualidade do cuidado. 

 

 

Azam N, et al. 

JPMA - Jornal 

Of Pakistan 

Medical 

Association/Me

Estudo 

quase 

experimenta

l. 

JBI: 02 

A educação em saúde constitui uma 

possibilidade de mudança das práticas 

profissionais e dos quadros 

epidemiológicos, uma vez que através de 

aconselhamentos e orientações, possibilita a 
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dline (AZAM et 

al., 2016). 

Paquistão 

prevenção de doenças e agravos da saúde. 

Em relação à educação médica continuada, 

é possível destacar o aprimoramento do 

conhecimento médico, que afetou de forma 

direta as atitudes e otimizou o tempo e uso 

da remessa urgente de encaminhamentos, 

assim como a diminuição dos 

encaminhamentos desnecessários. 

É possível observar essa mudança no estudo 

sobre o efeito do desenvolvimento 

profissional continuado no desempenho 

clínico em um setor de cuidados de saúde 

do setor público, que identificou uma 

redução dos encaminhamentos, através da 

conscientização do profissional sobre sua 

responsabilidade educativa em relação ao 

paciente. Essa atitude implicou em avanços 

e ganhos na saúde, que ocorreu de forma 

responsável e confiante do médico, 

resultando em melhoria da prática de clínica 

no nível primário da atenção 

Bethell, GS, et 

al. 

J Laryngol 

Otol/Pub-med 

(BETHELL et 

al., 2015). 

Inglaterra 

Questionári

o 

JBI:03c 

 Em um estudo realizado com 

profissionais médicos no noroeste da 

Inglaterra, apontou que o 

desenvolvimento de uma comunicação 

para pré-encaminhamentos entre os 

níveis de atenção primário e 

secundários e de atividades educativas 

práticas para os médicos de clínica 

geral, são considerados as principais 

áreas de trabalho futuro na opinião de 

médicos clínico gerais e médicos 

cirurgiões de cabeça e pescoço a 

respeito do sistema de referência de 

câncer suspeito. 

Del Poggio P, et 

al. 

Eur J Gas-

troenterol 

Hepatol/Pu-

bmed (DEL 

POGGIO et al., 

2015). 

Itália 

Estudo 

comparativo 

de 

encaminha

mentos 

antes e após 

treinamento

. 

JBI:02 

É possível observar, pelo estudo realizado 

com médicos da atenção primária do sul da 

Província de Bergamo (norte da Itália), que 

procurou determinar se um programa de 

treinamento direcionado seria capaz de 

aumentar a vigilância do carcinoma 

hepatocelular, o resultado positivo, no que 

diz respeito à vigilância do carcinoma 

hepatocelular e outras áreas afins. Foi pela 

educação contínua de médicos, através de 

um programa de treinamento de médicos da 

atenção primária, efetuada através de 

oficinas e simpósios, que se identificou um 

aumento da eficácia da vigilância para o 
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carcinoma hepatocelular e para outras áreas, 

atribuindo esse aumento a um melhor 

conhecimento das diretrizes a respeito das 

doenças hepáticas derivadas de educação 

médica e leitura pessoal. Acredita-se que 

um treinamento direcionado poderia 

resultar em uma melhor taxa de vigilância, 

bem como o estabelecimento de rede entre 

especialistas para a identificar, referir, 

seguir e melhorar a sobrevida do paciente. 

Lacasta Tintorer 

D, et al. 

BMC Family 

Practi-

ce/Pubmed 

(LACASTA et 

al., 2013). 

 Espanha 

Estudo de 

intervenção 

aberto, 

multicêntric

o, 

controlado e 

não 

aleatório. 

JBI:02 

Implicações do uso metodológico da 

educação virtual sugere impacto positivo 

em relação as referências, tal como aponta o 

estudo realizado na área de serviço de saúde 

da província de Barcelona, com a 

implementação de uma ferramenta de 

comunicação e informação através da 

tecnologia no campo da atenção primária à 

saúde. 

A implementação da ferramenta TIC 

ECOPIH, web 2.0, rede virtual, on-line, 

pode diminuir o número de referências dos 

cuidados primários para o secundário, 

através de um conhecimento tácito. A 

ferramenta, permite a integração de 

conteúdos e compartilhamento de 

conhecimentos e experiências entre os 

profissionais da saúde (médicos, 

enfermeiros e especialistas), com atenção 

especial aos profissionais da atenção 

primária, que dramaticamente são os que 

mais recebem demanda múltiplas de 

patologias e processos crônicos diários. 

Estes, expressam a complexidade de 

cuidados de saúde e são apoiados pelos 

cuidados especializados. A ferramenta 

educativa propõem, entre outras funções, o 

aconselhamento, reservatório de 

documentos, blog, discussão de casos 

clínicos, esclarecimentos de dúvidas e 

educação contínua, com a prerrogativa de 

diminuir o número de encaminhamentos da 

atenção primária à secundária, melhorar a 

comunicação entre os profissionais, 

aprender com a experiência dos outros e 

atualizar os conhecimentos, prevendo um 

alto grau de satisfação do cliente. 
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Reville B, et al. 

Journal of 

Palliative 

Medicine/Pubm

ed (REVILLE et 

al., 2013). 

Estados Unidos 

Projeto 

quase 

experimenta

l. 

JBI:02 

 A educação e o encaminhamento são 

critérios influenciadores para melhorar 

a qualidade de referências de 

provedores da área da oncologia para o 

serviço de cuidados paliativos. 

 

RESULTADOS 

I. Quadro sinóptico. Estudo no período de 2013 a 2017. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 12 artigos 

para a discussão.  

Em análise, foi possível observar autores dos mais diversos países, bem como o local 

de realização dos estudos, sendo o Brasil, o único país a apresentar um número repetido de 

pesquisa, o que pode significar uma visão mais ampliada em relação as estratégias educativas 

nos ambientes laborais, e nas suas publicações.  

Em relação ao marco temporal, foram encontrados 03 (25%) referências em 2013, 01 

(8,5%) em 2014, 03 (25%) em 2015, 03 (25%) em 2016 e 02 (16,5%) em 2017. Pode-se dizer 

que não houve um crescimento ordenado nas publicações abordando o tema proposto ou pelo 
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menos que tivessem maior aproximação com a temática explícita, e que os anos de 2015 e 2016 

tiveram um maior número de estudos em relação aos outros anos, principalmente no que tange 

a melhoria das referências nos diversos serviços de saúde.  

Em relação aos métodos, verificou-se que 3 (25%) utilizaram o uso de questionários, 1 

(8,4%) a revisão de registros médicos, 1 (8,4%) estudo comparativo após educação continuada, 

1 (8,4%) aplicação de intervenção educacional, 1 (8,4%) análise da necessidade de saúde 

populacional, 2 (16,2%) estudos quase experimental, 1 (8,4%) treinamento, 1 (8,4%) 

intervenção aberta, e 1 (8,4%) teste randomizado 

As bases de dados, 100% foram de revistas indexadas ao Pubmed, o que demonstra uma 

lacuna de estudos recentes indexados nas outras bases de dados que participaram dessa busca, 

com maior publicação na BMC Fam Pract. 

A análise em relação ao nível de evidência (NE) baseado no Instituto de Joana Briggs, 

detectou E2 com nível 1; E1, E5, E6, E8, E10, E11 e E12 com nível 2; E3, E7 e E9 com nível 

3c e E4 com nível 4. Diante disso, apesar de os dados conferirem baixo nível de evidência para 

a maioria, estes, não avaliam exclusivamente o uso da educação permanente na reorganização 

dos serviços de referência, centrando-se em atividades educacionais das mais diversas, que ao 

mesmo tempo em que se aproxima da educação permanente por utilizar de pedagogias 

ativadoras e se basear nas necessidades reais do trabalho, não afirmam tal uso em seus trabalhos. 

Dentre os títulos, 7 (58,33%) contém a palavra médico ou especialistas, 7 (58,33%) a 

palavra referência ou encaminhamento, 4 (33,33%) a palavra educação ou treinamento e 2 

(16,67%) que não apresentou nenhuma dessas palavras, porém apresentou semelhanças no 

texto, como por exemplo " Telessaúde” e “Efeito no desenvolvimento profissional 

continuado...”. Assim, destaca-se o maior número de publicações voltados aos profissionais 

médicos, restringindo a estes a incumbência de melhorar as práticas de referência e contra-

referência, e também a presença da palavra “educação” ganhando força na reestruturação dos 

encaminhamentos. 

Os artigos foram agrupados em duas categorias temáticas: “As faces da educação na 

melhoria do sistema de referência para o nível secundário de atenção à saúde”, que contou com 

a seleção de 8 artigos (66,67%) e “Desafios para a organização do sistema de referência no 

serviço secundário de atenção à saúde”, que contou com 4 artigos (33,33%), que resultou em 

uma síntese detalhada para melhor compreensão dos artigos e da análise em relação as 

categorias mencionadas, baseadas não só pelo título, mas também pelo objetivo do estudo e 

pela leitura minuciosa de cada trabalho. 
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DISCUSSÃO 

 

A educação continua sendo uma estratégia de aposta para as transformações, 

institucionais, de profissionais, de gestão, de usuários. Os artigos elencados, denotaram, que a 

educação tem sido uma via utilizada como ferramenta para a reorganização dos serviços de 

referência e contra referência, de diversos serviços da área da saúde, dos mais diversos países, 

com maior tendência observada à educação continuada.  

Neste contexto, o conceito de educação continuada foi encontrado com mais frequência. 

Esse achado é um recorte quando o assunto é educação permanente em saúde X educação 

continuada nos serviços de saúde. Ainda há muito que se publicar sobre esse conceito e sobre 

as experiências dessa pratica.  

Na compreensão de que a educação continuada pode estar em algum momento inserida 

na educação permanente, acredita, que mesmo com a ausência deste conceito, a educação 

permanente em saúde, teve sua participação indiretamente representada nas diferentes formas 

de educar, com introdução de características que se aproximam da estratégia pedagógica da 

educação permanente, com uso das metodologias ativas e participação ativa dos trabalhadores 

no processo de aprendizagem a partir de identificação de lacunas do conhecimento. Essas 

características foram encontradas no uso, por exemplo da telessaúde.  

Apesar de comumente haver uma certa confusão nos conceitos entre educação 

permanente em educação continuada, ambas são distintas, conforme a descrição feita pela 

UNESCO: “A expressão “educação permanente” designa um projeto no qual o homem é o 

agente de sua própria educação por meio da interação permanente e suas ações e reflexões” 

(SANTOS, et al., 2016). Logo, a educação permanente transforma o processo de trabalho 

melhorando a qualidade do serviço, com ênfase na equidade do cuidado e no acesso aos serviços 

de saúde, enquanto que a educação continuada objetivo a atualização do conhecimento dos 

profissionais (LEMOS et al., 2018) 

Uma característica explícita que contrapõem o uso da educação permanente em saúde, 

foi a utilização de estratégias educativas de maneira fragmentada. A observação dessas ações, 

voltadas em sua maioria, para a classe de profissionais médicos, por exemplo, descreve quão 

limitado está não só ofertar uma saúde integral, mas também trabalhar de forma integral. Os 

desafios do trabalho em equipe, que permitirá uma comunicação saudável dos serviços de 

saúde, bem como dos profissionais de saúde, de diferentes especialidades, somente serão 



135 
 

 

possíveis, se antes, sugerirmos uma transformação do processo de trabalho, que envolva a 

equipe, o olhar de todos e não só de uma classe de profissionais.  

Prevaleceu nessas pesquisas a abordagem qualitativa, que revela a importância da 

análise mais profunda do cenário, que permitiu na sequência, a construção de duas categorias 

temáticas.  

 

 AS FACES DA EDUCAÇÃO NA MELHORIA DO SISTEMA DE REFERÊNCIA E 

CONTRA REFERÊNCIA 

 

A educação é um instrumento capaz de produzir uma comunicação interativa entre o 

trabalho e ensino, entre a prática e a teoria. Ela permite transformar as práticas profissionais, 

com otimização dos serviços. Nesta categoria é possível observar algumas faces da educação, 

dotadas com objetivo de otimizar o trabalho em saúde em suas diversas vertentes.  

A educação, por vezes, foi um instrumento fragmentado de conteúdos cristalizados em 

disciplinas subdivididas, caracterizando o acesso à informação como sinônimo de transmissão 

de conhecimento (MARINS et al., 2004), compreendida, sem agenda estratégica de reflexão 

sobre as demandas sociais, que tem sido utilizada como resposta as solicitações apontadas sobre 

as necessidades cada vez maior de trabalhadores polivalentes, qualificados e bem treinados 

(CARVALHO; CECCIM, 2009).  

A maneira como se educa, vem sendo transformada no decorrer dos anos, e 

principalmente, nos serviços, onde as práticas educativas se fazem necessárias. As 

transformações nos modos de ensinar estão sendo cada vez mais imprescindíveis, uma vez que 

a educação pode contribuir não somente para uma agregação de conhecimentos individual e 

coletiva, como também para um retorno positivo na transformação da prática laboral. O estudo 

de Portugal, referente às teleconsultas, deixou claro essa evolução nas formas de educar, frente 

os problemas elencados no trabalho.  

As teleconsultas, propõem uma educação que corrobora com Oliveira et al (2015) que 

sugeri um aprendizado ativo, reflexivo, conectado com o mundo real, associado a reduções 

globais do encaminhamento. Essa forma de educar os profissionais também foi percebida no 

uso de plataformas, citado por Harzheim et al., (2016), que permite apoiar o trabalho em saúde, 

disponibilizando a possibilidade de comunicação e apoio educativo, que melhoram a qualidade 

do cuidado.  
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Tanto a pesquisa de Oliveira et al., (2015) como de Harzheim et al., (2016), 

apresentaram em sua prática educativa, uma metodologia ativadora, interativa de 

aprendizagem, no tocante dos acontecimentos em tempo real do atendimento, porém, limitada 

quanto a reflexão coletiva. Geralmente privilegia o profissional que se apropria da estratégia 

educativa, que pode e deveria criar momentos coletivos para multiplicação, reflexão e discussão 

com a equipe sobre os problemas identificados. 

A educação também está sendo bem utilizada através do uso das tecnologias, como 

maneira de contribuir para melhorar as referências nos serviços de saúde. Essa característica 

visível da evolução da educação, que substitui a “sala de aula” e permite o acesso as 

informações e até mesmo a troca de conhecimento, é uma característica da transição do modelo 

bancário de ensinar para um método mais interativo, de busca pessoal, que traz maior 

significado ao sujeito envolvido no processo de ensino aprendizagem.  

Essa transição do tradicional para o modelo ativador, através da tecnologia, oferece 

condições aos profissionais da área da saúde, de buscar novas formas de aprimorar e atualizar 

os conhecimentos, atendendo as demandas e incorporando-as no trabalho. O uso da educação 

virtual, impactaram positivamente as referências, uma vez que, ela permite a integração de 

conteúdos e compartilhamento de conhecimentos e experiências entre os profissionais da saúde. 

E também propõem o aconselhamento, a discussão de casos clínicos, o esclarecimento de 

dúvidas e educação contínua, com a prerrogativa de diminuir o número de encaminhamentos 

da atenção primária à secundária. (LACASTA et al., 2013). 

Percebe-se uma busca pelo método que seja transformador da realidade. A Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde, surgiu exatamente, com o objetivo de romper 

com os modelos tradicionais de ensino e direcionar para uma atual resposta à demanda da 

sociedade (BRASIL, 2005).  

Uma vez que a EPS, pode ser compreendida pela capacidade de promover a 

aprendizagem no trabalho, a partir de problemas reais enfrentados e pela valorização dos 

conhecimentos e experiências das pessoas, pode-se dizer que Marins et al., (2016) trouxe maior 

aproximação dessa estratégia educativa ao abordar o trabalho interdisciplinar, conforme aponta 

o estudo realizado no Brasil, que enfatizou a atividade educativa compreendida pelo cuidado 

colaborativo, compartilhado, com a implementação do apoio matricial, resultando assim, numa 

melhor comunicação entre os níveis de atenção primária e secundária.  

Esta proposta político pedagógica, têm substituído o método educacional tradicional. 

Permite o processo ensino-aprendizagem, que transcende o pensamento tradicional, e incorpora 
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o aprender e o ensinar no cotidiano das organizações e trabalho. Produz uma construção de 

conhecimento horizontal, participativo, intersetorial, interdisciplinar, baseado na realidade e 

significativa para o trabalhador (CARVALHO; CECCIM, 2009). 

A PNEPS, amplia a visão do ensino, que frequentemente, são experimentados no 

decorrer da vida acadêmica e até da prática dos profissionais da saúde, com um aprendizado 

centrado no professor, nos textos de livros e nos estágios tutoreados, sendo insuficientes para 

as demandas atuais, que exigem um pensamento crítico reflexivo da realidade, com a 

possibilidade de uma comunicação viva, com troca de saberes com outros profissionais, de 

modo a alcançar uma intervenção pró ativa nas situações de vivências diárias. Isso, diverge da 

formação pautada na transmissão de conhecimentos, com exigências de avaliações centradas 

na memorização de conteúdo. 

Dessa forma, a educação foi apresentada bem diferente dos modos tradicionais de 

ensinar. Houver maior prevalência do uso das tecnologias e do ensino a distância. O acesso e 

envolvimento tecnológico, pôde oportunizar a interação e aquisição de conhecimentos e trocas 

de experiências em tempo real, e o ensino à distância, contribuiu para o desenvolvimento 

pessoal e institucional (BRASIL, 2005), como as teleconsultas, que envolveram em tempo real, 

especialistas, clínico geral e pacientes, que levaram a reflexão e mudança de comportamento e 

resultaram em qualidade do atendimento (OLIVEIRA et al., 2015). 

Atrelada, porém distinta da educação permanente em saúde, aponta-se o uso da 

educação continuada, que é definida por unha et al., (2010) como um conjunto de ações 

educativas que tem por objetivo a atualização do indivíduo. Del Poggio et al., (2015), apresenta 

em sua pesquisa uma melhora na eficácia da vigilância para o carcinoma hepatocelular e para 

outras áreas, após realizar educação contínua com médicos, por meio de um programa de 

treinamento de médicos da atenção primária, efetuada através de oficinas e simpósios. 

A educação continuada é planejada e formal, com prioridade ao aprimoramento e 

aquisição de novos conhecimentos e atualizações que aperfeiçoam o trabalho profissional. Ela 

é capaz de aperfeiçoar o trabalho profissional e resultar positivamente nas demandas de 

referências para os serviços de saúde (SHIRAZI et al., 2013; TOFTEGAARD et at., 2017; 

AZAM et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2015). 

Ainda que exista um ganho no decorrer dos anos e que muito avanço tenha ocorrido nos 

serviços de saúde para aprimorar o conhecimento dos profissionais e para tentar solucionar 

problemas institucionais, de comunicação, interação, com intuito de qualificar o trabalho em 

saúde, é possível identificar algumas lacunas quanto aos desafios a serem vencidos. Uma delas 
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é pensar no ser humano como ser integral e no trabalho em saúde como trabalho integral, 

colaborativo, que precisa ser refletido coletivamente. Trabalhar os problemas e enfrenta-los no 

coletivo, bem como no ambiente de trabalho, problematizando a práxis, pode ser um caminho 

para a solução entre a comunicação de profissionais de saúde através das referências e contra 

referência.  

 

DESAFIOS PARA A REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA 

REFERÊNCIA 

 

       Entre os desafios identificados para o fluir das referências nos serviços de saúde, 

nota-se uma leitura da realidade a envolver: a valorização dos diversos saberes, do trabalho em 

equipe, do conhecimento específico de profissionais e da compreensão dos usuários em relação 

a ordenação ou fluxo de atendimento prioritário para cada caso, além de políticas que pensem 

na construção do trabalho (EZEQUIEL et al., 2012).  

Concomitante com a realidade mencionada acima, acresce a não alusão à educação 

permanente em saúde para o levantamento de soluções, o que sinaliza uma lacuna de 

conhecimento sobre as propostas de soluções eficazes a serem discutidas e refletidas. A 

educação permanente em saúde reflete o processo de trabalho e permite a reflexão crítica, com 

propostas de mudanças da realidade, sendo pautada nas necessidades reais de saúde, com 

articulação do processo de atenção (EZEQUIEL et al., 2012). 

Dentre outros desafios encontrados, destacam-se a liberdade de escolha dos usuários 

quanto aos serviços a que estes desejam, o que ocasiona um desequilíbrio entre os níveis de 

atendimento, com duras consequências para o sistema e usuários (WENYA et al., 2017), a falta 

de conhecimento sobre assuntos específicos e diretrizes por parte dos profissionais, que 

erroneamente referem pacientes para consultas especializadas e a não comunicação entre estes 

(DEBONO et al., 2017; WENYA et al., 2017; BETHELL; LEFTWICK, 2015).  

Cabe aos gestores a construção de planos de ação que resultem em mudança dos cenário 

laboral, a partir de um processo educativo/formativo. Esse se concretiza na afirmação de 

coletivos produtores de saúde (CECCIM, 2005), e defende a necessidade de envolver 

profissionais, gestores e usuários, assim como, movimentos sociais em saúde para aumentar a 

escuta em relação as necessidades de saúde da sociedade e as práticas de ensino-aprendizagem 

(CECCIM et al., 2004).  
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Essa interação trabalhador-usuário-gestão, num processo de co-gestão, pode mudar a 

realidade do trabalho, que é influenciada pela compreensão do usuário, que pode comprometer 

sua organização, causar deficiências e sobrecargas e afetar sobremaneira todo o sistema e tudo 

quanto nele está envolvido.  

A educação focada no professor como centro de transmissão de conhecimento, com falta 

de aproximação com a realidade de intervenção e da produção de experiência, com práticas 

interprofissionais (CARVALHO; CECCIM, 2009), é um outro desafio para a reorganização do 

sistema de referência, visto que a “educação e o encaminhamento são critérios influenciadores 

para melhorar a qualidade de referências...” (REVILLE et al., 2013). Assim, faz-se necessário 

explorar mais a comunicação entre os profissionais dos diversos níveis de atenção, o 

cumprimento de diretrizes básicas e a educação continuada (BETHELL; LEFTWICK, 2015). 

É a partir dessa necessidade, identificada pelos próprios profissionais envolvidos no 

processo de trabalho, que a educação permanente em saúde surge, com uma proposta de 

transformação desencadeada por uma capacidade de raciocínio critico reflexivo e significativo. 

A roda de conversas é uma excelente estratégia utilizada comumente pela prática pedagógica 

da educação permanente em saúde, que pode porporcionar a discussão dos problemas elencados 

e levantar soluções pelos proprios profissionais, com maior capacidade de acertiva nas 

inetvenções, uma vez que os propositores dessa, são os maiores interessados na mudança.  

O fortalecimento de políticas públicas de saúde e a qualificação de profissionais com 

melhoria do currículo, pode ser um fator influenciador na resolução dos desafios, visto que no 

estudo realizado na China, a demanda direta em hospitais ocorrem porque “os médicos com 

melhor educação ou títulos profissionais mais altos preferem trabalhar em hospitais” (WENYA 

et al., 2017), fazendo com que a população não sinta confiança em buscar atendimentos em 

outros equipamentos de saúde.   

Essa é uma realidade observada também no Brasil, que tem apresentado grandes 

avanços na história da saúde pública desde os anos 70, com o modelo de saúde focado na 

doença, aos anos 90 com a criação do SUS e sua reconfiguração para o modelo focado na 

prevenção e promoção da saúde, porém com permanência na prática, de maiores demandas 

populacionais pelos serviços da atenção especializada. Assim, pode-se dizer que esse é um 

desafio a ser vencido, não só qualificar os profissionais da atenção primária a saúde, mas 

também criar uma cultura de vinculo e confiança da população. 

 É perceptível a presença de discussões sobre o fluxo de regulação em diversos países. 

A intenção de regular o fluxo de referência e contra referência, no âmbito do trabalho da saúde, 
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é uma realidade observada, para a reorganização do sistema de saúde, de forma que garanta à 

todos, acesso à uma saúde de qualidade, com continuidade do diagnóstico, do tratamento, sem 

prejuízos a administração pública e para que isso se concretize a educação é o caminho 

encontrado. Educar é sempre a melhor opção, pois permite enxergar a realidade e intervir nela.      

 

CONCLUSÃO 

 

       A realização do estudo permitiu evidenciar como a educação é uma estratégia 

positiva nos processos de trabalho e eficaz na melhoria das referências dos serviços de saúde. 

Não limitou-se no ensino tradicional, mas se apropriou de diversos meios para a conquista dos 

objetivos propostos, como pôde ser visto em alguns estudos que utilizaram consultas conjuntas 

com comunicação interativa e uma intervenção adaptada e ativadora, aproximando assim das 

características que norteiam a metodologia da educação permanente em saúde, uma 

metodologia ativadora, que é implementada a partir da identificação de necessidades dos 

profissionais, da população e se impõem de maneira crítica/reflexiva. 

    As intervenções educacionais apresentadas nos estudos desta revisão ocorreram em 

sua maioria com os profissionais médicos, revelando um olhar limitado dos assuntos abordados, 

mas também explicitando o poder de decisão centralizado nas mãos desta categoria profissional. 

Alguns estudos deixaram claro que, para melhorar as demandas de referências, é importante, 

entre outros fatores, educação, comunicação entre os diferentes níveis de atenção à saúde e 

fortalecimento das Políticas Públicas de Saúde. 

    Nesse contexto, pode-se dizer que a educação permanente em saúde representada 

através do uso das metodologias ativas do aprendizado, que explora a teoria, a prática, a reflexão 

crítica, os diversos saberes e a construção coletiva em saúde, é uma estratégia importante, 

eficaz, e foi percebida algumas vezes em estudos, não na sua completude, mas indiretamente 

através de características que a compõem. No entanto, não foram encontrados artigos que 

apresentassem diretamente o seu uso, e nenhuma abordagem conceitual nos artigos 

selecionados, deixando claro a necessidade de ampliar a discussão a respeito da temática, que 

muito tem a contribuir com os problemas de saúde pública. 
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

PROJETO DE PESQUISA: A Educação Permanente em Saúde como Estratégia na Atenção Secundária: Desafios 

da Integralidade. 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Kelly Gomes Messias Andrade (andradekg@hotmail.com);(22 999073854) 

COORDENADORA RESPONSÁVEL: Prof. Drª Elaine Antunes Cortez (nanicortez@hotmail.com) 

CO-ORIENTADOR: Prof. Dr. Audrey Vidal Pereira 

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso – Universidade 

Federal Fluminense  

ENDEREÇO: R. Dr. Celestino, 74 - Centro, Niterói - RJ, 24.020-091   

e-mail: dir_eeaac@enf.uff.br  /   Telefone: (21) 2629 9463 / (21) 2629 9464) 

NOME DO VOLUNTÁRIO:_____________________________________________________________ 

IDADE:____________anos   

 

APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O(a) Sr. (ª), está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “A Educação permanente em 

saúde como estratégia na atenção secundária: desafios da integralidade”, de responsabilidade da 

pesquisadora Kelly Gomes Messias Andrade. A pesquisa objetiva analisar o processo de organização 

do serviço de saúde de especialidades no município de Itaperuna, visando contribuir com a 

reorganização deste serviço e fortalecer a saúde pública através da garantia do cuidado integral ao 

usuário. Gostaria de contar com sua colaboração na participação desta pesquisa, que será realizada 

individualmente, em um ambiente calmo, ou seja, que respeite a privacidade do entrevistado. Todas as 

informações serão tratadas de maneira confidencial e em nenhuma hipótese esse anonimato será 

desrespeitado. Após a obtenção do consentimento, mediante a aplicação deste termo de consentimento 

livre e esclarecido, cumprindo a Resolução nº. 466/2012 de CNS/MS (BRASIL, 2012), que normaliza 

a pesquisa envolvendo seres humanos, será fornecida uma cópia do mesmo ao entrevistado. A pesquisa 

se iniciará com uma observação do serviço no centro de especialidades deste município no período de 

um mês e a aplicação de um questionário com 12 questões relacionadas a rotina de marcação de 

consultas, que possam, a partir destes, favorecer a reorganização do serviço de especialidades no 

município de Itaperuna/RJ. Em seguida, serão marcados três encontros (um por semana), em dia e 

horário previamente agendado e de comum acordo com todos os participantes, para a realização de três 

oficinas, que terá por finalidade a discussão da temática proposta a partir das análises dos dados. É seu 

mailto:andradekg@hotmail.com
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direito solicitar todos os esclarecimentos necessários junto à coordenadora da pesquisa. A sua recusa na 

participação da pesquisa não acarretará qualquer problema com a instituição promotora. As informações 

obtidas no questionário serão analisadas e apresentadas à gestão municipal de saúde de Itaperuna, sem 

a identificação nominal e direta do respondente do questionário. Este estudo não oferece riscos 

importantes a não ser o risco mínimo de perda do anonimato e de provocar algum constrangimento 

devido ao tempo executado para responder a pesquisa, bem como devido ao conteúdo das perguntas, 

ficando o participante ciente de seu livre arbítrio quanto à decisão de recusa na participação desta 

pesquisa e de sua retirada do estudo em qualquer tempo, sem nenhuma penalização ou prejuízo pessoal 

e profissional. 

Na condição de promover um melhor conforto e de minimizar os possíveis riscos psicológicos, o 

questionário será aplicado em um ambiente tranquilo e em um momento propício ao não incômodo 

diante de seu afazer profissional. 

Para a preservação do anonimato, os participantes serão identificados no estudo com a letra E 

(entrevistados) seguida por uma sequência crescente de números. À todos os participantes, serão 

garantidos à não utilização das informações contra eles.  

O benefício desta pesquisa, sobrevirá de forma direta aos participantes, a partir das primícias da 

revelação das dificuldades no processo organizativo do setor de referência de especialidades, 

vivenciadas pelos participantes da pesquisa no ambiente de estudo, assim como dos usuários dos 

serviços de saúde deste município. Atividades educativas serão realizadas visando a organização do 

serviço, de forma a garantir o acesso à saúde à todo cidadão. Os resultados dessa pesquisa serão 

apresentados em relatório, na defesa da dissertação do mestrado, e poderão ser apresentados através da 

produção de artigos científicos a serem publicados (nacionais e internacionais) e divulgados em 

congressos, simpósios, reuniões técnico-científicas, conferências, mesas redondas.  

 

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 

 



147 
 

 

 Eu, ________________________________________, declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

              
 

 

                     Itaperuna,______ de _________________________ de ________ 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

_____________________________________________________________________________  

Nome e assinatura do participante da pesquisa  

  

  

_____________________________________________________________________________ 

Testemunha 1 

  

  

_____________________________________________________________________________  

Testemunha  2 
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APÊNDICE D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitações Mês/Ano
manhã tarde UBS C/ encaminhamento S/ encaminhamento Idoso (60a+) Gestante Gestante com criança Adulto com criança Alguma limitação física ou mental Passando mal Sim Não Sim Não

Angiologista

Cirurgiã pediatra

Cardiologista

Cirurgião geral

Clínica médica

Dentista

Endocrinologista

Médico do sono

Neuropediatria

Neurologista

Ortopedista

Otorrino

Psiquiatria

Psicólogo

Pediatra

Reumatologista

Urologista

Turno Marcação Ocasionou problemas

OBSERVAR A MARCAÇÃO DE CONSULTAS NO CSRT
Usuário
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAAC 

 Instrumento de coleta de dados (Questionário) 

APÊNDICE E 

Nº Data  ______/_______/___________ 

Identificação 

Sexo 

Masculino (   ) Feminino (   ) 

 

Religião 

Católico (   ) Evangélico (   ) Espírita (   ) Outras (   ) Não tenho (   ) 

 

Estado civil 

Casado (   ) Solteiro (   ) Divorciado (   ) Viúvo (   ) 

 

Escolaridade 

Ensino 

fundamental 

(   ) 

Ensino 

médio         (   

) 

Formação 

técnica        (   

) 

Ensino 

superior      (   

) 

Pós 

graduado    (   

) 

Outros           

(   ) 

 

Tempo de serviço no setor de referência:  

Menos de 1 ano (   ) De 1 a 5 anos (   ) Acima de 5 anos (   ) 

 

  

Questionário 

1. Você sabe o que significa atenção primária, secundária e terciária? 

Sim (   ) Não (   ) 
 

2. Qual nível de atenção está inserido o seu trabalho? 

Primário (   ) Secundário (   ) Terciário (   ) Não sei (   ) 
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Explique: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Como acontece o agendamento de consultas? 

Agenda 

aberta          (   

) 

Em dia 

específico?   (   

) 

Em horário 

específico     (   

) 

Com 

encaminhamento 

(   ) 

Outros        (   

) 

Outros____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Existe limite de vagas? 

Sim (   ) Não (   ) Não sei (   ) 
 

5. Quem pode agendar a consulta? 

Só o paciente (   ) Familiares (   ) Outros (   ) 

Outros____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. O agendamento ocorre por qual meio? 

Presencial (   ) Eletrônico (   ) 
 

7. Existe alguma exigência para o agendamento? 

Sim (   ) Não (   ) Não sei (   ) 

7.1 Se sim, qual exigência?  

Documento de 

identificação  (   

) 

Cartão 

Nacional do 

SUS (   ) 

Comprovante 

de residência  (   

) 

Cartão 

municipal do 

SUS (   ) 

Outros         (  

) 

Outros_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. É comum o paciente chegar com encaminhamento de outra unidade de saúde? 
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Sim (   ) Não (   ) Às vezes (   ) Não sei (   ) 
 

9. Qual a conduta para os usuários encaminhados? 

Tem prioridade na 

marcação (   ) 

Não tem 

prioridade na 

marcação  (   ) 

Passa por uma 

triagem (   ) 

É normal, igual 

aos outros (   ) 

 

10. Em sua opinião, o que é atenção integral à saúde?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

11. Você considera que a forma de marcação de consultas adotada por este 

município garante a atenção integral aos usuários? 

Sim (   ) Não (   ) Às vezes (   ) Não sei (   ) 
 

12. Como você avalia o sistema de marcação de consultas de referências neste 

município? 

Muito bom 

(   ) 

Bom    (   ) Regular (  ) Ruim    (   ) Muito ruim 

(   ) 

Péssimo (  ) 

 

13. Você sugere alguma mudança no sistema de marcação de consultas? 

Sim (   ) Não (   ) 

 

Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F 

PORTFÓLIO DAS OFICINAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

PARA REORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DO CSRT 

 

 

Fonte: www.kdfrases.com 

 

Partindo do princípio, que após toda investigação, através da pesquisa, as atividades de 

educação permanente orientam para uma reflexão que resultará em transformação no processo 

de trabalho, a partir da problematização de uma situação real, para superá-la, de maneira 

coletiva, considerando não só os trabalhadores, mas a gestão, a participação social e a 

instituição formadora, foram planejados três encontros para discussão do fluxo de atendimento 

do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos.  

 

 

http://www.kdfrases.com/
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Fonte: www.pensador.com 

Foram planejadas e desenvolvidas três encontros / atividades educativas de forma bem 

dinâmica e criativa conforme descrito nas próximas linhas. 

Pela ausência de um auditório que comportasse um número maior de pessoas, foi 

planejado convidar até 20 participantes. Foi feito uma lista contemplando uma pluralidade de 

representações sociais com intuito de problematizar e tentar propor soluções cabíveis ao modelo 

atual de marcação de consultas do CSRT. O auditório selecionado permitiu a dinâmica na 

organização da sala, era climatizado e confortável para o número estipulado. Um convite 

individual foi elaborado e entregue pessoalmente dentro de um envelope a cada um dos 

convidados.                                                  CONVITE 

 

http://www.pensador.com/
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1º ENCONTRO 

 

 

Ao chegarem no auditório, cada participante recebeu uma pasta com uma folha em 

branco para anotações, uma caneta e um bloco de anotações do programa de educação 

permanente em saúde Itaperuna. 
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Após o registro dos presentes e recebimento das pastas, os participantes foram 

convidados a participarem de um “café coletivo”. Esse momento permitiu “quebrar o gelo” e 

proporcionou uma aproximação dos participantes. Durou cerca de 30 minutos. 

 

O MENINO E A ÁRVORE 

Ao retornar para o auditório, iniciou-se com a apresentação de um filme denominado 

“O menino e a árvore”, que permitiu a reflexão sobre a importância de não só percebermos os 

problemas ao nosso redor, mas unirmos forças coletiva para solucionar os mesmos.  

 

Após o filme, Os participantes usaram da oralidade, para refletir em roda a necessidade 

de agirmos conforme o menino do filme. Em seguida, foram distribuídos folha A4 e solicitado 

que fizessem um pequeno buraco ao meio. Após, foram orientados a olharem todos por meio 

do buraco da folha para frente. Nesse momento cada participante pode relatar o que via e suas 

limitações foram sendo expostas à medida que outros relatavam ver outros pontos. Essa 

dinâmica permitiu refletirmos sobre a importância da discussão coletiva, ampliação dos olhares 

e portanto a necessidade de todos na participação desse encontro que visa não só a 

problematização do assunto abordado, mas também o levantamento de soluções efetivas. 
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2º ENCONTRO 

 

No segundo encontro, foi ofertado um café para os participantes dentro da sala utilizada 

para as discussões coletivas. 



157 
 

 

 

Os participantes assinaram uma lista de presença, e uma mesa foi posta ao meio para as 

propostas de solução relacionadas ao método de marcação de consultas do CSRT. Inicialmente 

a proposta seria que fossem divididos em dois grupos e ao final as propostas dos dois grupos 

seriam expostas, afim de criarmos uma única proposta. Mas devido à falta de alguns 

participantes, (informados com antecedência devido cirurgia marcada, viagem a trabalho e 

horário de serviço), os que estavam presentes, solicitaram que criássemos juntos. Assim foi 

feito. 
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Os participantes não só criaram um novo fluxo de atendimento, como também criaram 

uma comissão organizadora para implantar o novo fluxo. Mostraram-se otimistas com a ideia, 

principalmente por se tratar de um assunto tão relevante nesse município. 
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Ficou acordado que para o próximo encontro, seria produzido um ofício com a proposta 

do novo fluxo de atendimento e da criação da comissão para implantação do novo fluxo, a ser 

enviado ao secretário de saúde, para tomar ciência das discussões e das propostas de solução 

levantada nas oficinas de educação permanente. 

 

3º ENCONTRO 

Terminamos o último encontro com a sensação de não termos ficado de braços cruzados 

diante de uma situação problemática como a metodologia de marcação de consultas do CSRT. 

Apesar do sentimento de satisfação, sabe-se que o caminho é árduo, e muitos são os desafios a 

serem enfrentados, onde, talvez o menor dos problemas, seja a “falta de recursos”. 

O documento foi feito, assinado pelos participantes, protocolado e enviado ao secretário 

de saúde. Os encontros, foram de tamanha importância, ao ponto que foi divulgado pela mídia 

da secretaria de saúde.  
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O trabalho fui publicado nos sites de informação da secretaria de comunicação do município. 

Segue as imagens abaixo: 
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Essa pesquisa, foi encaminhada para o Congresso COSEMS-RJ, no mês de fevereiro de 

2019 e aprovado como o 9º melhor trabalho entre os 119 trabalhos inscritos. Foi apresentado e 

apreciado pelos convidados do congresso. 
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Apresentação do trabalho intitulado: “Educação Permanente em Saúde como estratégia 

transformadora do processo de trabalho: uma experiência do município de Itaperuna, Rio de 

Janeiro”. Foto dos convidados para a mesa redonda do congresso com os nove autores dos 

trabalhos selecionados para apresentação oral. 
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Presença do Co-Orientador Audrey Vidal Pereira no congresso. 

 

 

4º ENCONTRO 

Após a qualificação do mestrado, a banca sugeriu que fosse feito um novo encontro com os 

participantes para fins de reavaliar a proposta do grupo construído no segundo e terceiro 

encontros. Assim, foi feito contato com todos os participantes via celular, convidando-os para 

esse momento. Os participantes presentes reavaliaram a proposta e concordou com a ideia de 

apresenta-la ao conselho municipal de saúde deste município. 

 

5º ENCONTRO 

Apresentação da pesquisa e da proposta realizada pelo grupo educativo aos conselheiros 

municipais de saúde. O encontro foi de muita conversa, trocas de experiências e um desejo 

unânime de resolver o problema da fila de espera para consultas especializadas neste município. 

Conselheiros discutiram sobre o sistema informatizado, buscando compreender de que forma 

esse serviço pode ser beneficiado e beneficiar a população por meio desse método de trabalho 
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e entendeu que a pesquisa atual tem muito a contribui com tal sistema, uma vez que abrange 

questões humanísticas que o sistema não consegue realizar. 

 

A reunião foi exclusiva para a apresentação da pesquisa e da proposta de organização do fluxo 

de atendimento ao conselho. Após um período de apresentação oral com uso de material de 

multimídia, os conselheiros interagiram para opinarem sobre a importância do assunto e 

sanarem suas dúvidas.  

 

Meus sinceros agradecimentos à professora Drª Elaine Antunes Cortez, e Dr. Audrey Vidal 

Pereira. Concluo com o seguinte pensamento: Justiça Social, a sua ausência me inquieta e não 

me permite ficar em oculto.                         

 

 

FIM! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

 

APÊNDICE G 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: PASSO A PASSO 

PARA A IMPLANTAÇÃO À NÍVEL MUNICIPAL 

 

Linha de pesquisa: Educação Permanente em Saúde 

 

O Sistema de Saúde Público do Brasil – SUS, constitui um sistema desafiador de ser 

gerido pela sua grandiosidade, que demanda capacitação, principalmente porque muitos 

gestores apresentam-se limitados em relação a administração de recursos e de 

colaboradores, tornando, portanto, necessário essa discussão (FERREIRA et al., 2017). 

Efetivar o SUS, vai além de criar políticas públicas de saúde. É importante construir 

atores para essa política, considerando toda a complexidade do sistema, o que caracteriza 

um duplo desafio para o mesmo. Espera-se trabalhadores que alcancem as expectativas da 

política (CECÍLIO et al., 2018), tendo na educação a solução apontada para essa questão. É 

reconhecidamente uma tarefa difícil, porém necessária para as tão desejadas transformações 

dos ambientes de trabalho. 

Assim, o Ministério da Saúde apontou a educação permanente, como um dos 

caminhos de intervenção nos últimos anos, além de modelos de gestão mais participativos 

(CECÍLIO et al., 2018). 

A lacuna para esse produto, foi identificada em um município da região noroeste 

fluminense, do Estado do Rio de Janeiro, que tinha na organização do sistema de regulação 

de consultas especializadas, uma dinâmica que comprometia o acesso integral, bem como 

o princípio da equidade. Dessa maneira, a inserção no mestrado profissional em ensino na 

saúde, permitiu a instituição do programa de educação permanente em saúde nesse 

município como produto do mestrado e como proposta estratégica para otimizar o serviço 
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de regulação por meio de discussões coletivas, problematizadoras, com embasamento na 

literatura brasileira.  

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é compreendida como um conceito 

pedagógico que relaciona ensino, serviço, docência e saúde, e tem na sua base o pressuposto 

da aprendizagem significativa, que deve ser norteadora da formação profissional e das 

estratégias de mudança das práticas de saúde (LEMOS, 2009). 

Uma diferença interessante de destacar entre a Educação Permanente em Saúde e 

qualquer outra prática pedagógica tradicional, é que a EPS faz perguntas do cotidiano, 

contextualizando com a prática de saúde do dia a dia, o que a diferencia de um curso, ou 

treinamento por exemplo (BRASIL, 2014). 

Compreende-se que a prática em saúde deve ser edificada em um processo 

constante, por meio dos diversos saberes, com articulação entre a teoria e a prática. Nessa 

conjuntura, tem-se a proposição de oferecer uma melhor qualidade do atendimento, com a 

participação dos diferentes atores envolvidos no cuidado (FERNANDES et al., 2017). 

Assim, pode-se dizer que a Educação Permanente em saúde possibilita a 

transformação do processo de trabalho em saúde para o SUS, a partir de três fundamentos 

centrais: a micropolítica do trabalho vivo, método da roda e problematização/aprendizagem 

significativa. Esses elementos estão entrelaçados e dialoga com a possibilidade de educar 

um sujeito com compromisso e capacidade de resolução de problemas da saúde pública do 

Brasil (LEMOS, 2016). 

O SUS, é desafiador não só no sentido de criar políticas públicas de saúde e 

trabalhadores para essas políticas, mas de ter nos gestores municipais, atores 

comprometidos e interessados com a implantação de programas de educação permanente 

em saúde. Esse entrave foi percebido nos gestores municipais do Paraná, por meio de uma 

pesquisa feita em 2006 e 2007, que demonstrou gestores imediatistas por esperarem retorno 

financeiro rápido e resultados em curto prazo das discussões e dos processos que eram 

articulados com os trabalhadores da saúde, com dificuldades em compreender a dinâmica 

da política de EPS (NICOLLETO et al., 2013). 

Diante de tais questões, iniciou-se a caminhada da implantação do programa de 

educação permanente em saúde com vistas a otimizar o sistema de regulação de consultas 



169 
 

 

especializadas no município de Itaperuna, por meio de oficinas de educação permanente em 

saúde.  

Essa ideia surgiu pela pesquisadora, que é uma enfermeira e também servidora deste 

município, que identificou a não existência de um programa educativo voltado para a 

permanente formação profissional, para as práticas profissionais, para as políticas públicas 

de saúde e para os problemas de saúde pública. 

Considera-se importante demonstrar o passo a passo da implantação para fins de 

auxiliar outros municípios nesse processo. Para a implantação, considerou-se a leitura da 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e artigos relacionados a temática, bem 

como a disponibilidade e aceitação da gestão e do conselho municipal de saúde nesse 

processo institucional. 

A instituição do Programa de Educação Permanente em Saúde no município de 

Itaperuna, surgiu no processo de aprovação do mestrado. Essa iniciativa resultou como 

produto da dissertação do mestrado profissional em ensino na saúde, possibilitando a partir 

de sua criação, a realização de oficinas de educação permanente em saúde e a elaboração 

de um novo fluxograma para o serviço de regulação de consultas especializadas neste 

município.  

Para a instituição desse programa, foram percorridos quatro etapas: 

A primeira etapa, foi aprofundar o conhecimento sobre a política de educação 

permanente em saúde, ler as portarias, os artigos relacionados ao tema e entender melhor a 

proposta da política na saúde do município.  

Sabe-se que o sucesso ou insucesso da operacionalização da política vai depender 

dos entraves no nível local permeados por questões estratégicas, por interesses e por 

múltiplos atores. Nesse sentido é ideal analisar o processo de implementação e sua 

implicação quanto aos alcances dos efeitos esperados na etapa de elaboração, podendo 

constituir-se em um processo de aprendizagem (DALFIOR et al., 2015).  

A segunda etapa, foi apresentar a proposta ao secretário de saúde. Na ocasião, o 

projeto foi apresentado ainda de maneira “embrionária”, que logo na primeira conversa, 

deferiu positivamente ao andamento do projeto.  
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O profissional que ocupava o cargo de secretário de saúde na ocasião, era médico. 

Sabe-se que o Brasil tem uma cultura, que qualquer profissional sabe gerir e que a 

administração se aprende na prática. Assim, o que se vê são gestores que normalmente não 

passaram por programas formativos capazes de capacitá-los para a gestão (AMARAL, 

2011). Além disso, observa-se que apesar da enfermagem ser a única das profissões da 

saúde que inclui no currículo de graduação a disciplina de administração envolvendo 

atividades práticas, continua sendo na prática a minoria exercendo o macro poder decisório 

no SUS (ALMEIDA et al., 2011). 

Nesse contexto, o objetivo se deu em fortalecer o atual modelo de saúde focado na 

rede de atenção à saúde e ampliar o olhar do gestor quanto a possibilidade de otimizar o 

SUS por meio da prática da educação permanente em saúde, com ênfase na reorganização 

do fluxo de agendamento de consultas do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos. A fala se 

deu no sentido da renovação da gestão em saúde na perspectiva de uma agenda permanente 

de construção do SUS, de maneira a responder as necessidades de saúde da população, 

entendendo que assim é possível consolidar um SUS justo e solidário (LORENZETTI et 

al., 2014). 

A terceira etapa, foi elaborar o projeto para ser apresentado ao conselho municipal 

de saúde. O conselho municipal de saúde é um espaço democrático, constituído para exercer 

entre outras competências, a proposição e acompanhamento de políticas públicas, o controle 

orçamentário e a fiscalização da gestão e das unidades de saúde (LOPES et al., 2016). 

 A quarta etapa, foi a realização do agendamento da apresentação do projeto ao 

conselho municipal de saúde, com a secretária executivo do conselho municipal de saúde 

do município de Itaperuna. No dia e horário agendado, o projeto foi apresentado e ao final, 

os conselheiros realizaram a votação favorável para a implantação do programa de educação 

permanente em saúde no município de Itaperuna. A secretária executiva, incumbiu-se de 

comunicar ao jurídico da secretaria municipal de saúde a decisão do conselho, para que 

fosse publicado a portaria no diário oficial. 

O conselho municipal de saúde tem uma função deliberativa. Ele participa da gestão 

da saúde, não só fiscalizando e fazendo o controle orçamentário e econômico, mas 

elaborando políticas a partir de resoluções, recomendações e moções. Tais decisões, 

ocorrem de maneira conjunta entre a sociedade, gestores, prestadores e trabalhadores na 
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área da saúde em plenária aberta. Além da participação cívica em moldes deliberativos, esse 

espaço é carregado de poder e autonomia em suas atribuições. O gestor da saúde deve 

homologar as decisões deliberadas após aprovação do Conselho. Caso não realize, o gestor 

tem por obrigação, prestar esclarecimentos (LOPES et al., 2016). 

O processo de implantação do programa de educação permanente em saúde, 

mostrou-se uma boa alternativa para debater problemas reais de saúde da população local. 

No entanto no decorrer do processo de instituição do programa, foram feitas muitas 

alterações na gestão da saúde local, dificultando o processo de operacionalização do 

programa, devido a não compreensão e valorização do mesmo. 

As principais dificuldades encontradas foram em relação a estrutura física, 

provimento de força tarefa e apoio aos métodos de trabalho.  

O passo a passo da implantação do programa de educação permanente em saúde 

pretende não só orientar outros profissionais quanto a instituição desse programa em seus 

municípios, como demonstrar a importância de sua implantação. 

Após a criação do programa, deu-se início as atividades de educação permanente em 

saúde, para fins de otimizar o sistema de regulação de consultas especializadas no município 

de Itaperuna por meio da elaboração de um novo fluxograma de atendimento. Esses 

encontros permitiram uma reflexão sobre a necessidade de mudanças relacionadas à forma 

de regulação de consultas especializadas no CSRT, elaborada a partir da compreensão do 

trabalho coletivo. Assim, pode-se dizer que esse produto - passo a passo para a implantação 

do programa de educação permanente em saúde, possibilitou a criação de mais dois sub 

produtos: as oficinas de educação permanente em saúde e o fluxograma de regulação de 

consultas especializadas. 

Oficinas 

Foram desenvolvidos cinco oficinas de educação permanente em saúde, destinadas 

aos participantes da pesquisa e a convidados selecionados criteriosamente, a partir da crença 

da contribuição para a discussão do tema a ser abordado. Esses convidados, são 

representatividades sociais direto da população, do conselho municipal de saúde, da 

ouvidoria, da gestão administrativa, da saúde, da instituição formadora através da 

participação de professores universitários e estudantes, tudo com intuito de problematizar o 

máximo, o fluxo atual do serviço de regulação de consultas do CSRT, compreender a 
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proposta do fluxo de referência e contra referência e o princípio da integralidade do acesso 

em saúde. 

Não houve a intenção de plagiar a proposta do ministério da saúde, mas criar um 

fluxo mais próximo ao desejável, enquanto não se concretiza a implantação do sistema de 

regulação, conforme Portaria 1.559 de agosto de 2008, que instituiu a Política Nacional de 

Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS, que em seu art. 2º, III:  

Regulação do Acesso à Assistência: também denominada regulação do acesso 

ou regulação assistencial, tem como objetos a organização, o controle, o 

gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito 

do SUS, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, sendo 

estabelecida pelo complexo regulador e suas unidades operacionais e esta 

dimensão abrange a regulação médica, exercendo autoridade sanitária para a 

garantia do acesso baseada em protocolos, classificação de risco e demais 

critérios de priorização. 

 

 Para tanto, foi promovido a discussão coletiva e os participantes avaliaram a discussão 

da temática como preciosa e valiosa para a qualidade da atenção ao usuário do Sistema Único 

de Saúde. Assim sendo, essa proposta responde de maneira positiva a contribuição da educação 

permanente em saúde na prática cotidiana dos serviços de saúde, por meio de um processo de 

qualificação do trabalhador no setor de marcação de consultas, da gestão e do conselho 

municipal de saúde, através do método participativo e reflexivo. 

Foi realizado um planejamento para nortear o direcionamento das atividades, a 

saber: 

Explicar a finalidade da Educação Permanente em Saúde e sua proposta nos 

ambientes de trabalho; 

Apresentar os principais resultados da pesquisa, ressaltando a forma como é 

realizada o processo de trabalho e compreender o princípio da integralidade. 

Discutir os casos conhecidos pelos participantes que interferem num atendimento 

integral, referente ao acesso aos níveis de atenção e explorar as dificuldades encontradas. 

Os encontros permitem a reflexão dos participantes sobre o processo de trabalho, 

resultando em desconforto e suscitando a necessidade de educação permanente pelos 

profissionais, por meio da captação das percepções dessa demanda (CALDAS, 2016). 
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Após discussão da temática, os participantes expressaram desejos relativos aos seus 

processos de trabalho, buscando soluções para os problemas. Priorizaram as propostas de 

solução, cuja governabilidade é possível de ser efetuada a curto prazo. 

Foram selecionados três casos reais do município de Itaperuna, para discussão em 

pequenos grupos e problematização. No entanto o curso do processo acabou alterando o 

planejado e os próprios participantes começaram a destacar situações de conhecimento 

deles. Assim, o momento de discussão foi alterado, encontrando nessa discussão mais 

significado para os participantes. 

Foi problematizado um novo método de processar o trabalho e diminuir a lacuna do 

atendimento integral, na perspectiva do acesso aos atendimentos especializados; 

E por fim, foi discutido uma maneira de tornar real a iniciativa de transformação do 

processo de trabalho. Os participantes foram esclarecidos quanto as portarias que 

preconizam o sistema de regulação para atendimentos especializados, exames, entre outros. 

No entanto, a proposta teve como iniciativa melhorar o acesso baseado no que o município 

dispõem hoje enquanto recurso. 

A EPS pressupõem conceitos e metodologias que resultam em estratégias 

transformadoras das práticas de saúde, contribuindo para o rompimento do atual paradigma 

que orienta os processos formativos dos trabalhadores da saúde. Está centrada nos processos 

de ensino-aprendizagem, onde o sujeito que aprende é um ator ativo, autônomo e gestor de 

sua educação (FRANCA et al., 2017). 

Os encontros aconteceram uma vez por semana num período de cinco semanas, com 

profissionais e pessoas que representaram as mais diversas categorias sociais. Eles 

ocorreram nos dias 14, 21 e 28 de novembro de 2018, no dia 11 de abril de 2019 e no dia 

18 de junho de 2019. Com exceção do último encontro, todos os outros encontros foram 

servidos um lanche, para fins de aproximar os participantes. A metodologia utilizada foi a 

da problematização, explorando a reflexão crítica para abordar os assuntos de forma 

coletiva e propor soluções às deficiências encontradas no processo de trabalho. 

Foram convidados para participar dos encontros, profissionais, gestores e 

representantes da sociedade em geral, entre eles: todos os funcionárias do serviço de 

marcação de consultas do CSRT, 03 gestores (do serviço de regulação para exames, da 

clínica pediátrica e gestor administrativo do município), 03 gestores da secretaria de saúde, 
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02 convidadas que representavam diretamente a população, 01 representante do conselho 

municipal de saúde, 01 representante da ouvidoria do município, 01 representante da 

instituição formadora privada enquanto docente, 01 discente de uma instituição formadora 

privada (ambas, professora e aluna, minhas conhecidas da instituição – instituição da qual 

faço parte do corpo docente) e os representantes do programa de educação permanente em 

saúde do município, sendo eles, a própria pesquisadora que é enfermeira, 01 pedagoga e 01 

farmacêutico.  

Por meio das oficinas foi possível construir um novo fluxograma para reorganização 

do serviço de marcação de consultas, com substituição da atual sala de atendimento ao 

público, com horário específico de marcação, para um atendimento humanizado, 

individualizado com profissionais da enfermagem, em horário comercial. Esse novo fluxo 

prevê uma regulação feita diretamente entre os profissionais da atenção básica com os 

profissionais do sistema de regulação por meio de encaminhamentos. Após a regulação e 

agendamento das consultas, os profissionais da atenção básica, enviarão aos usuários uma 

confirmação com data e horário da consulta solicitada. Os usuários descobertos pela atenção 

básica e outros que procurarem o serviço de especialização por iniciativa própria, serão 

acolhidos e reorientados dentro da rede. Esse novo fluxo dá maior dignidade aos usuários e 

redireciona a população à atenção básica, respeitando os encaminhamentos, otimizando o 

tempo para o diagnóstico e tratamento de doenças e diminuindo as barreiras de acesso 

dentro do sistema.    

O público alvo são gestores e profissionais da área de saúde, com possibilidade de 

abrangência nacional, uma vez que o passo a passo pode ser reproduzido em qualquer lugar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implantação do programa de educação permanente em saúde é indispensável para 

as secretarias municipais de saúde, visto a necessidade de contínua formação dos 

profissionais e gestores inseridos nesse contexto de trabalho, afim de dar respostas aos 

problemas de saúde da população e de efetivar as políticas públicas de saúde. 

O primeiro produto criado foi o passo a passo da implantação do programa de 

educação permanente em saúde à nível municipal, que emergiu em outros dois produtos: as 
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oficinas de educação permanente em saúde e o fluxograma para otimizar a regulação de 

consultas especializadas neste município. 

Compreendendo o grau de importância do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos 

dentro da Rede de Atenção à Saúde como componente essencial para a continuidade da 

atenção, observa-se a necessidade de contribuir para o respeito da integralidade do acesso, 

através de uma nova metodologia de trabalho. Logo, foi por meio das oficinas de educação 

permanente em saúde, que esse assunto foi abordado e entendido como importante 

discussão para criar novas estratégias de solução a esta demanda.  

Esse movimento resultou na elaboração de um novo fluxograma que prevê um 

atendimento mais humanizado, com integração dos serviços, comunicação e reorientação 

do usuário dentro da rede. 

Espera-se que os resultados desta pesquisa contribuam para que outros municípios 

possam, a partir da orientação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 

obter o auxílio necessário para instituir com êxito o programa de educação permanente em 

saúde e operacionalizar por meio de metodologias ativas discussões inerentes as 

necessidades loco-regionais de saúde pública, propondo soluções efetivas e contribuindo 

para o fortalecimento do SUS. 
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ANEXO A 

COMPROVANTE DE ENVIO DO PROJETO 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA NA ATENÇÃO 

SECUNDÁRIA: DESAFIOS DA INTEGRALIDADE 

Pesquisador: Kelly Gomes Messias Andrade 

Versão: 4 

CAAE: 85407317.1.0000.5243 

Instituição Proponente: Mestrado Profissional de Ensino na Saúde 

DADOS DO COMPROVANTE 

Número do Comprovante: 022332/2018 

Patrocionador Principal: Financiamento Próprio 

          Informamos que o projeto A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA NA 

ATENÇÃO SECUNDÁRIA: DESAFIOS DA INTEGRALIDADE que tem como pesquisador responsável 

Kelly Gomes Messias Andrade, foi recebido para análise ética no CEP UFF - Hospital Uniiversitário 

Antônio Pedro /  Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense - HUFMUFF em 

15/03/2018 às 12:46. 

UFF - HOSPITAL  
UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO  
PEDRO /  FACULDADE DE  
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Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 - 4º Andar ( Prédio Anexo ) 

Bairro: Centro CEP: 24.033-900 

UF: RJ Município: NITEROI 

Telefone: (21)2629-9189 Fax: (21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br 
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ANEXO B 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA NA ATENÇÃO 

SECUNDÁRIA: DESAFIOS DA 

INTEGRALIDADE Pesquisador: Kelly Gomes Messias Andrade 

Área Temática: 

Versão: 4 

CAAE: 85407317.1.0000.5243 

Instituição Proponente:Mestrado Profissional de Ensino na Saúde 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.770.321 

Apresentação do Projeto: 

INTRODUÇÃO: 

Trata-se de uma pesquisa de campo, de natureza descritiva, exploratória, com abordagem qualitativa 

e embasada nos fundamentos de uma pesquisa ação do tipo convergência assistencial. A pesquisa 

será realizada em um centro de especialidades que se enquadra no nível da atenção secundária de 

saúde, o Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, no município de Itaperuna. 

As questões norteadoras são: Como ocorre a organização de marcação de consultas nesse serviço? 

Como os profissionais veem a forma de organização desse serviço? Como a educação permanente 

em saúde pode organizar este serviço? 

METODOLOGIA PROPOSTA: 

Critério de Inclusão: profissionais que atuam no setor de marcação de consultas e coordenadores 

responsáveis pela organização do serviço, atuantes há pelo menos seis meses. 

Critério de Exclusão: profissionais que estiverem de férias, atestados médicos, afastados. 

Amostra pretendida: 13 participantes. 

A pesquisa será realizada em duas etapas. Na primeira será estabelecida a observação participante 

durante um mês, cuja intenção perpassa a necessidade de identificar como tem sido o processo de 

marcação de consultas; seguida da aplicação de um questionário com 12 perguntas com questões 

relacionadas à organização do serviço. Estes serão compilados e apresentados aos gestores através 

de oficinas. 
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A segunda etapa será desenvolvida a partir de oficinas sistematizadas pelo programa de educação 

permanente em saúde do município. Serão realizados um encontro semanal no decorrer de três 

semanas, com gestores e profissionais de saúde envolvidos no processo de trabalho referente à 

marcação de consultas. Serão desenvolvidas dinâmicas a fim de trabalhar as seguintes temáticas: 

1. Olhar crítico: olhar a prática profissional e organizacional atual e repensar sobre os princípios 

do SUS com ênfase na integralidade da atenção; 

2. Olhar construtivo: romper com a fragmentação da atenção através de uma nova forma de 

realizar o serviço; 

3. Olhar expansivo: informar e orientar os profissionais das redes de atenção à saúde e a 

população a reestruturação do serviço de saúde. 

METODOLOGIA DA ANÁLISE DE DADOS: 

Os dados serão analisados e posteriormente fundamentados por um apoio bibliográfico nacional e 

internacional gerida pelo tema proposto da educação permanente em saúde como estratégia de 

identificação de desafios no alcance da integralidade nas redes de atenção à saúde, examinando assim 

as informações básicas, com propósito de cumprir com os objetivos propostos nesta pesquisa. 

Pretende-se analisar as informações a partir do referencial teórico de Paulo Freire, do referencial 

político da Política Nacional de Educação Permanente e da Política Nacional de Regulação do SUS. 

Objetivo da Pesquisa: 

OBJETIVO PRIMÁRIO: Utilizar a Educação Permanente em Saúde para a reorganização do serviço de 

referência na atenção secundária no município de Itaperuna. 

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS: 

- Descrever o funcionamento atual da atenção secundária referente ao serviço de agendamento / 

marcação de consultas para especialidades (atendimento de especialidades médicas e de outros 

profissionais); 

- Identificar o conhecimento dos atores envolvidos sobre o serviço de referência; 

- Utilizar a educação permanente em saúde como estratégia para reorganização do serviço de 

referência da atenção secundária. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

RISCOS: Este estudo não oferece risco à integridade dos participantes, mas pode provocar algum 

constrangimento devido ao tempo executado para responder as perguntas, bem como devido ao 

conteúdo das mesmas, ficando o participante ciente de seu livre arbítrio quanto à decisão de recusa na 

participação desta pesquisa e de sua retirada do estudo em qualquer tempo, sem 
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nenhuma penalização ou prejuízo pessoal e profissional. Na condição de promover um melhor conforto 

aos participantes e de minimizar os riscos psicológicos, os questionários serão realizados em um 

ambiente tranquilo e em um momento propício ao não incômodo desses participantes diante de seus 

afazeres profissionais. Para a preservação do anonimato, os participantes serão identificados no estudo 

com a letra E ( entrevistados) seguida por uma sequência crescente de números. À todos os 

participantes, serão garantidos à não utilização das informações contra eles. 

BENEFÍCIOS: O benefício desta pesquisa, sobrevirá de forma direta aos participantes, a partir das 

primícias da revelação das dificuldades no processo organizativo do setor de referência de 

especialidades, vivenciadas pelos entrevistados no ambiente de estudo, assim como dos usuários dos 

serviços de saúde deste município. Atividades educativas serão realizadas visando à organização do 

serviço, de forma a garantir o acesso à saúde à todo cidadão. Espera-se que a realização das oficinas 

possa contribuir para sensibilizar os profissionais de saúde com vistas à necessidade de reorganizar e 

qualificar o acesso aos serviços de saúde especializados conforme tem sido preconizado pelo 

Ministério da Saúde desde 2008. O estudo mostrará sua relevância com o artigo de revisão integrativa 

que está em fase de construção. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se do cumprimento de pendências do parecer deste CEP nº 2.710.410 de 13 de junho de 2018. 

Pesquisa de Mestrado que pretende contribuir de forma significativa na reorganização do serviço de 

referência do município de Itaperuna/RJ através da Educação Permanente em Saúde. A metodologia 

está voltada para atender aos objetivos propostos e a pesquisadora responsável desenvolveu análise 

crítica dos riscos e benefícios, indicando as medidas de proteção aos participantes da pesquisa. 

A pesquisadora fez todos os esclarecimentos necessários e corrigiu todas as discrepâncias apontadas. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Apresentou carta de anuência da Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna assinada por Marlon de 

Souza Ipólito, Secretário Municipal de Saúde. 

O cronograma está adequado. 

Apresentou o questionário que será utilizado na entrevista. 

O TCLE reapresentado está adequado e cumpre a sua função. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
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183 
 

 

O colegiado deste CEP, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS nº 466 de 2012 e 

na Norma Operacional nº 001 de 2013 do CNS, manifesta-se pela aprovação deste projeto. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_1044662.pdf 

17/06/2018 

00:53:56 

 Aceito 

Outros cartaaocepatualizada.pdf 17/06/2018 

00:52:48 

Kelly Gomes Messias 

Andrade 

Aceito 

Cronograma cronogramaatualizado.pdf 17/06/2018 

00:50:27 

Kelly Gomes Messias 

Andrade 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

Trabalhoatualizado.pdf 17/06/2018 

00:49:28 

Kelly Gomes Messias 

Andrade 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

tcle.pdf 17/06/2018 

00:47:11 

Kelly Gomes Messias 

Andrade 

Aceito 

Outros cartadeanuencia.png 24/05/2018 

14:27:59 

Kelly Gomes Messias 

Andrade 

Aceito 

Folha de Rosto folhaderosto.pdf 13/12/2017 

14:06:42 

Kelly Gomes Messias Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

NITEROI, 13 de Julho de 2018 

 

Assinado por: 

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ 

( Coordenador ) 
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