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BARBOSA, NCT. A Educação Permanente em Saúde: uma análise dos Projetos de 

Intervenção apresentados por Gestores de Saúde durante a participação do curso de 

micropolíticas (EAD) da UFF. [dissertação] 000f. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense; 2016.  

 

RESUMO 

Analisar os projetos de intervenção apresentados em um curso à distância para gestores do 

Sistema Único de Saúde, com a matriz SWOT anexa, como forma de gerar dados para a 

Educação Permanente em Saúde; discutir novas formas de melhorias para a gestão, 

considerando os problemas identificados pelos gestores e obter informações que ofereçam 

subsídios para criar uma política de educação permanente mais atrativa para os gestores e com 

melhores resultados para o Sistema Único de Saúde. Método: estudo exploratório descritivo, 

quanti-qualitativo do tipo observacional e transversal, baseado em análise documental. Os 

participantes foram gestores de saúde que ocupam cargo de gestão nos municípios e nos 

estados brasileiros, com enfoque no Rio de Janeiro/RJ. Através da análise da matriz SWOT, 

foi possível a identificação das Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças ao projeto.  

Pode-se observar que os projetos de intervenção em sua maioria foram relacionados ao nível 

de atenção primário, estando direcionados às unidades básicas de saúde. Foram identificadas 

as ameaças e fraquezas mais frequentes: Pessoas (relações interpessoais) e Política partidária 

(descontinuidade da gestão considerando a força política partidária), os quais foram discutidos no 

ambiente Comunidade de Práticas. Neste sentido, a problematização apresenta-se como 

dispositivo de atualização e de comunicação entre as práticas dos profissionais de saúde e as 

práticas de gestão, de forma a permitir à reflexão da equipe sobre seu papel na produção do 

cuidado em saúde da população. Entretanto a descontinuidade por parte da rotatividade dos 

gestores e a influência político partidária no funcionamento dos serviços e do processo de 

trabalho, afetam as relações interpessoais e comprometem o funcionamento do SUS.  

 

Palavras-chaves: Educação Permanente em Saúde; SUS; Educação à Distância; Tecnologias 

de Informação e Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BARBOSA, NCT. A Educação Permanente em Saúde: uma análise dos Projetos de 

Intervenção apresentados por Gestores de Saúde durante a participação do curso de 

micropolíticas (EAD) da UFF. [dissertação] 000f. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense; 2016.  

 

ABSTRACT 

 

Analyze the intervention projects presented in a distance learning course for Unified Health 

System managers, as a way to generate data for the Permanent Health Education; discuss new 

ways to improve the management, considering the problems identified by the managers and 

get information that provides grants to create a more attractive permanent education policy for 

managers and with better results for SUS. Method: A descriptive exploratory study, 

observational cross from document analysis with quantitative approach. Participants were 

health managers who hold management post in the municipalities and Brazilian states, 

focusing on the Rio de Janeiro / RJ. Through the results of this analysis can be noted that the 

intervention projects mostly were related to the level of primary attention being directed to the 

basic health units. In this sense, the problematization is presentes as apparatus as update and 

communication between the practices of health professionals and management practices in 

order to enable the reflection of the team on their role in the production of care in health. 

However a discontinuity by part of the turnover of managers and a partisan Political Influence 

not functioning services and labour process, affect how interpersonal relations and undermine 

the SUS.  

 
 

Keywords: Health Education, Unified Health System, Education, Distance 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

  

A presente pesquisa tem como tema de estudo a análise dos projetos de intervenção 

apresentados no curso de Micropolíticas da Gestão e Trabalho em Saúde da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), oferecido à distância para gestores do Sistema Único de Saúde 

(SUS), como forma de gerar dados para a Educação Permanente em Saúde, mediadas pelas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

Em 2013, a Universidade Federal Fluminense (UFF), o Ministério  da  Saúde  

(através  da  Secretaria  de  Gestão  do  Trabalho  e  Educação  na Saúde), o Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) e o Conselho Nacional de 

Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) firmaram parceria com objetivo de oferecer um 

programa de educação permanente para gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), no qual 

estes pudessem discutir, analisar e realizar auto-análise sobre o seu próprio trabalho e 

experiência, sobretudo na gestão do Sistema de Saúde. 

A partir dessa demanda, nasceu o curso de especialização/capacitação em 

Micropolítica da Gestão e do Trabalho em Saúde (MGTS), efetivado em 2014. A proposta 

foi encampada por três unidades da UFF: a Escola de Enfermagem Aurora Afonso da Costa, 

o Instituto de Saúde da Comunidade (Departamento de Planejamento em Saúde) e a 

Faculdade de Farmácia (Departamento de Farmácia e Administração Farmacêutica), para os 

profissionais de saúde que ocupam cargo de gestão nos municípios e nos estados. Capacitar 

este grupo é fortalecer a prática democrática presente no ideário da reforma sanitária 

brasileira. (COHN, 2009) 

As mudanças na sociedade influenciam os modos de construir conhecimentos. As 

formas de se relacionar e se comunicar com o outro, são marcadas pela interatividade, 

necessidade de estar conectado e receber informações em tempo real.  Essas transformações 

deixam marcas nas práticas cotidianas o que permite construir um novo modo de perceber e 

agir na sociedade.  (ALMEIDA, 2003).   

Em uma época em que as novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
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estão em constantes transformações provocando mudanças recorrentes no cotidiano das 

pessoas em várias áreas, torna-se cada vez mais imperioso que estes se apropriem do uso 

destas tecnologias para aprimorar sua formação e a educação permanente é uma das 

estratégias para auxiliar neste processo. 

A relevância da proposta em criar o curso de MGTS, reside no avanço da 

descentralização da política de saúde, nos últimos anos, em que os municípios experimentam 

a gestão plena do sistema local de saúde. Um avanço que reúne diferentes realidades e 

modos da gestão do trabalho em saúde. Um curso que toma como foco a experiência e o 

trabalho pedagógico, amplia as possibilidades de construção de modos de gestão e de 

trabalho singulares no sistema de saúde brasileiro, apoiado no fato de ser capaz de atender a 

diversidade de cenários que se fazem presentes hoje e dos desafios dos gestores do sistema. 

Entende-se que a aprendizagem deve valorizar, sobretudo,  uma  práxis  que ressalte 

o trabalho tal como ele se realiza e os cenários nos quais ele se instala, como insumo 

fundamental para a aprendizagem. Na gestão em saúde aprender com a própria experiência 

faz com que o gestor consiga manejar de forma eficaz, as situações com as quais enfrenta o 

cotidiano de construção do SUS. 

Por isso, as primeiras discussões para a implantação do curso, optou-se pela escolha 

do tema “micropolíticas”. Isso porque, desde os anos 90 do século passado, tem sido um 

importante campo de estudo em saúde é o da micropolítica do trabalho, que objetiva analisar 

a construção dos processos relacionais entre mundo tecnológico e o das necessidades dos 

usuários, tendo como foco o olhar sobre as razões instrumentais e comunicativas. 

Assim, a micropolítica oferece novas possibilidades de compreensão sobre o 

complexo processo de transversalidades e atravessamentos no interior das instituições de 

ensino e dos serviços de saúde, reconhecendo novos atores, novos papéis, novas referências, 

proporcionando ao aluno/gestor reflexão sobre o seu processo micropolítico de trabalho.  

Neste sentido, o curso incorpora a teoria acadêmica do conceito da micropolítica no processo 

de trabalho e da gestão em saúde, ampliando a perspectiva de ser desenvolvido a partir de 

elementos presentes no cotidiano do trabalho do gestor do SUS. 

Os projetos de intervenção apresentados pelos gestores no término do curso, 

contribuem para mudanças significativas nos ambientes de trabalho, além de gerar dados para 

a Educação Permanente em Saúde.  



18 

 

As fraquezas e as ameaças identificadas nos projetos de intervenção e nas matrizes 

SWOT apresentadas pelos gestores de saúde, após a análise, iremos propor um curso 

direcionado à Educação Permanente no formato EAD para gestores de saúde, apresentando 

sugestões para superação das fraquezas e ameaças encontradas na atividade profissional. 

Questão norteadora: 

Considerando os problemas apontados pelos gestores através dos projetos de 

intervenção, quais medidas poderão ser adotadas para a melhoria na gestão da saúde? 
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CAPÍTULO 2 – OBJETIVOS 

 

2.1- OBJETIVO GERAL 

 

Analisar os projetos de intervenção apresentados em um curso para gestores do SUS à 

distância como forma de gerar dados para a Educação Permanente em Saúde. 

 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Caracterizar os projetos de intervenção escritos pelos alunos do curso de 

Micropolítica da Gestão e do Trabalho em Saúde (MGTS) quanto à localização, nível de 

atenção à saúde e atividades envolvidas; 

Analisar na matriz SWOT, respondida pelos alunos, as fortalezas, oportunidades, 

fraquezas e ameaças para a implantação das intervenções; 

Propor uma atividade direcionada à Educação Permanente no formato EAD para 

gestores de saúde, apresentando sugestões para superação das fraquezas e ameaças 

encontradas na atividade profissional; 

 

Discutir possíveis formas de melhorias para a gestão, considerando os problemas 

apontados pelos gestores através dos projetos de intervenção. 
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CAPÍTULO 3 – REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1 – A Educação Permanente em Saúde: dados Históricos 

 

A educação dos trabalhadores da área de saúde é uma campo que requer prioridade no 

que diz respeito ao aprimoramento de métodos educativos que atinjam com eficácia a equipe 

multiprofissional. É preciso criar estratégias de educação que motivem a participação dos 

profissionais da área da saúde e possibilitem o desenvolvimento de competências e 

habilidades necessárias para o exercício profissional. 

“A educação é um processo permanente que busca alternativas e soluções para os 

problemas de saúde reais vivenciados pelas pessoas e grupos em suas realidades”. (FARAH, 

2003) 

A Educação Permanente, Continuada e em Serviço estão relacionadas e promovem o 

desenvolvimento dos profissionais. É importante definir conceitos a cerca da Educação 

Permanente, Educação Continuada e Educação em Serviço. É importante destacar que 

Educação Permanente, Educação Continuada e Educação em Serviço se caracterizam pela 

continuidade das ações educativas e se fundamentam em princípios metodológicos diferentes, 

e quando utilizadas, possibilitam a transformação do profissional através do desenvolvimento 

de competências e habilidades, fortalecendo o processo de trabalho. (COTRIM, 2009) 

Segundo Merhy (2006), educação permanente em saúde é uma ‘prática de ensino-

aprendizagem’, e como ‘política de educação na saúde’, está relacionada com muitas 

vertentes brasileiras da educação popular em saúde, porém, enquanto a educação popular tem 

em vista a cidadania, a educação permanente tem em vista o trabalho. 

A Educação permanente está relacionada as necessidades de sanar as deficiências 

encontradas nas rotinas de trabalho. É importante que o profissional entenda a realidade e 

trabalhe em cima dos casos que se apresentam no dia a dia. Sempre surge um caso novo, algo 

novo para se trabalhar a educação permanente. 

A Educação continuada é o aprendizado que o próprio profissional busca, 

independentemente das necessidades do ambiente de trabalho. Já a Educação em Serviço 

percebe a necessidade de treinar profissionais com dificuldades em alguma área.  

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edu.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/sau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tra.html
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Cunha (2010) define educação continuada como "um conjunto de atividades 

educativas para atualização do indivíduo, onde é oportunizado o desenvolvimento do 

funcionário assim como sua participação eficaz no dia-a-dia da instituição". 

O conhecimento e a prática atualizados são fatores que influenciam na aprendizagem e 

nas mudanças educacionais, e assim criam-se no funcionário necessidades de readaptação e 

reorientação no seu processo de trabalho, o que subsidia a implantação da estratégia de 

educação continuada. SARDINHA, et al (2013). A educação continuada está direcionada ao 

estímulo e motivação para atuarem de forma autônoma, favorecendo a elevação da auto-

estima, satisfação e desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento profissional. 

Educação continuada é um processo educativo, formal ou informal, dinâmico, 

dialógico e contínuo, de superação pessoal e profissional, de modo individual e coletivo, 

buscando qualificação, postura ética, exercício da cidadania, conscientização, reafirmação ou 

reformulação de valores, construindo relações integradoras entre os sujeitos envolvidos para 

uma prática crítica favorecendo a criação. (LINO, 2007) 

A atualização das práticas educacionais em saúde surge a partir da necessidade de 

construção de relações entre as equipes, considerando suas práticas intersetoriais e 

interinstitucionais, as quais implicam em políticas na área da saúde. SARDINHA (2013).  

Ao estabelecer um programa de educação continuada é necessário ter como base a 

interdisciplinaridade pois esta irá proporcionar uma interação na equipe, promovendo assim a 

da aprendizagem e a construção dos conhecimentos. (SOUZA, 2007) 

O Ministério da Saúde aprovou em 2003 a Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde, cuja finalidade está pautada nos processos de educação dos trabalhadores da saúde, 

sendo realizadas a partir da problematização do processo de trabalho. Neste sentido, as 

demandas por mudanças e melhorias devem estar direcionadas à análise do processo de 

trabalho. (BRASIL, 2007) 

A estratégia de formação dos profissionais de saúde teve inicio na América Latina 

antes da implantação da Política de Educação Permanente no Brasil. Na década de 70, a 

Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), analisando os problemas de formação das 

equipes de saúde e diante das necessidades impostas pelos serviços de saúde, indicou debates 

para a construção de um novo modelo pedagógico para a melhoria das práticas de saúde. 

(LOPES et al, 2007).  
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A saúde não está relacionada a prática didático-pedagógica, e sim à prática político-

pedagógica. Sendo assim, a educação permanente em saúde foi amplamente discutida pela 

sociedade em torno da temática da saúde, sendo aprovada na XII Conferência Nacional de 

Saúde e no Conselho Nacional de Saúde (CNS) como política específica no interesse do 

sistema de saúde nacional, formalizada através da Resolução CNS n. 353/2003 e da Portaria 

MS/GM n. 198/2004. A educação permanente em saúde tornou-se, dessa forma, a estratégia 

do SUS para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para a saúde. 

Essa política direciona: 1) a articulação entre ensino, trabalho e cidadania; 2) a 

vinculação entre formação, gestão setorial, atenção à saúde e participação social; 3) a 

construção da rede do SUS como espaço de educação profissional; 4) o reconhecimento de 

bases locorregionais como unidades político-territoriais onde estruturas de ensino e de 

serviços devem se encontrar em ‘co-operação’ para a formulação de estratégias para o ensino, 

assim como o desenvolvimento da gestão setorial, a qualificação da organização da atenção 

em linhas de cuidado, o fortalecimento do controle social e o investimento na 

intersetorialidade. O eixo para a implementação e a avaliação da saúde está focada 

à integralidade e à implicação com os usuários.(CECCIM, 2005) 

Através do processo de redemocratização do Brasil, que ocorreu na década de 80, o 

Brasil vivia o movimento da reforma sanitária, sendo o sistema de saúde reestruturado. Na 

VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada no ano de 1986, surge um novo modelo de 

saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS). A partir daí, passa, então a ser reconhecida a 

importância da formação dos recursos humanos qualificados para atuares na área de saúde 

(BRASIL, 1986). 

A I Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde teve como tema central 

a "Política de Recursos Humanos Rumo à Reforma Sanitária" que, em seu relatório final, 

mostrou a necessidade de uma articulação mais estreita entre as instituições que prestam 

serviços e aquelas que formam o pessoal de saúde (BRASIL, 1986). Uma das estratégias de 

capacitação dos profissionais de saúde, foi a educação continuada para a melhoria da 

qualidade no desempenho profissional. 

A II Conferência Nacional de Recursos Humanos, em 1993, atendendo as 

recomendações da 8ª Conferência Nacional de Saúde, ao detectar a ausência de uma política 

de recursos humanos para o SUS, elaborou documento alertando sobre as possíveis 

consequências da implementação do Sistema Único de Saúde, em que foram sistematizadas as 

normas e diretrizes da NOB/RH-SUS. Através das discussões apontadas na I e II 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/gessau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/atesau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/parsoc.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupro.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/gessau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/quarelsoc.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/consoc.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/intsau.html
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Conferências Nacionais de Recursos Humanos da Saúde, realizadas em outubro de 1986 e 

setembro de 1993 respectivamente, foi construído o material para compor a Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos em Saúde (NOB/RH/SUS) proposta em 1996 e 

aprovada em fevereiro de 2002 (BRASIL, 2003). 

O Ministério da Saúde (MS) apresentou na X Conferência Nacional de Saúde, em 

1996, um plano de ordenamento de capacitação, educação continuada e reciclagem de 

recursos humanos em saúde em parceria com o Ministério da Educação (MEC) onde assumiu 

a responsabilidade legal de ordenar a formação de recursos humanos para a saúde (BRASIL, 

1986). 

O MS assumiu o compromisso com a consolidação da reforma sanitária e com a 

ordenação dos processos de formação dos recursos humanos e desenvolvimento dos 

trabalhadores de saúde através do Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES) 

na X Conferência Nacional de Saúde, em 1996. Surge então a Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) que, além de prever a responsabilidade no âmbito 

nacional pela Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), passa a 

desenvolver diversos programas que convergem com a referida política para a estruturação e o 

fortalecimento do processo de formação e desenvolvimento de recursos humanos na área da 

saúde. Os programas realizados foram: o Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde), Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (Pet-

Saúde), Revalidação de Diplomas Médicos, Residência Multiprofissional em Saúde, 

Residência Médica e Pró- Internato, Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área 

de Enfermagem (Profae), Programa de Formação na Área de Educação Profissional em Saúde 

(Profaps) e Fortalecimento das Escolas Técnicas do SUS (ET-SUS), entre outros 

(HADDAD,2010). 

A PNEPS tornou-se uma estratégia importante para o funcionamento do SUS, 

subsidiando a transformação das ações e consolidando-o nos serviços de saúde. A EPS é um 

dos pilares para a organização da gestão democrática e para elaboração de práticas 

inovadoras.(CECCIM,et al, 2006)Portanto, as ações de EPS devem sempre visar o coletivo e 

o processo de trabalho, resultando práticas críticas, reflexivas, éticas e humanísticas. 

Neste período, o Conselho Nacional de Saúde instituiu a NOB/RH do SUS a partir da 

Resolução 330/2003 e em seguida criou a Política Nacional de Formação e Desenvolvimento 

para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente em saúde e a estratégia de Pólos ou 
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Rodas de Educação Permanente em Saúde, da SGTES, do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2003). Já a SGTES desenvolve ações para o fomento de políticas para a formação, Educação 

Permanente, valorização dos trabalhadores e democratização das relações de trabalho no SUS 

e a SGTES também desenvolve políticas e programas que buscam assegurar o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços de saúde, impondo à função da gestão do trabalho e 

da educação a responsabilidade pela qualificação dos trabalhadores e pela organização do 

trabalho em saúde. Neste sentido, novos perfis profissionais surgem com condições de 

responder às necessidades de saúde da população de acordo com os princípios e diretrizes do 

SUS (BRASIL, 2004). 

A secretaria é estruturada em dois departamentos: de Gestão e Educação na Saúde 

(DEGES) e de Gestão e da Regulação do Trabalho na Saúde (DEGERTS). O DEGES é o 

responsável pela formulação de políticas relativas: à formação, ao desenvolvimento 

profissional e à Educação Permanente dos trabalhadores da saúde; à capacitação de 

profissionais de diversas áreas da saúde, dos movimentos sociais e da população, para 

favorecer a articulação intersetorial, incentivar a participação e o controle social no setor 

Saúde; e à interação com a escola básica no tocante aos conhecimentos sobre saúde para 

formação da consciência sanitária. As políticas relativas à formação, ao desenvolvimento 

profissional e à Educação Permanente dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS),  

tanto no nível superior como no nível técnico-profissional são de responsabilidade do 

Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES/SGTES).  

O DEGERTS é o responsável, fundamentalmente, pela proposição, pelo incentivo, 

pelo acompanhamento e pela elaboração de políticas de gestão, planejamento e regulação do 

trabalho em saúde (BRASIL, 2004). 

O Conselho Nacional de Saúde (2003), a partir da resolução nº 335, a EPS torna-se 

uma Política de Saúde, sendo esse documento ratificado na 12ª Conferência Nacional de 

Saúde (CNS) realizada no mesmo ano. Sendo assim, a Educação Permanente passa a ser vista 

como política que promove a articulação entre o ensino e a gestão, atenção e controle social 

em saúde. Após este período, as estratégias que eram viabilizadas para a formação e o 

desenvolvimento dos recursos humanos na área de saúde passam ao status de Política 

Nacional (BRASIL, 2004). 
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3.2 – A Educação Permanente em Saúde e as políticas públicas 

 

A educação em saúde direcionada aos serviços de saúde pública tem importantes 

dimensões a serem tratadas: a educação permanente em saúde como política norteadora dos 

processos educativos contínuos relacionadas nos diferentes modelos assistenciais do SUS, 

com suas variadas denominações (capacitações, treinamentos, atualizações, especializações, 

aperfeiçoamentos, entre outros); e a educação popular em saúde, que reconhece que os 

saberes são construídos diferentemente e, por meio da interação entre sujeitos, esses saberes 

se tornam comuns ao serem compartilhados (GONÇALVES et al., 2008). 

 Neste sentido, O SUS aponta como compromissos e desafios, a necessidade 

permanente de fomento às políticas de desenvolvimento para os trabalhadores que integram 

seu cenário, propondo para tal um processo permanente de aprendizado pelo trabalho, 

projetando possibilidades de desconstrução/construção de novos valores, ideais e lutas para 

produzir mudanças de práticas, de gestão e de participação social.  

A prática educativa em saúde, além da formação permanente de profissionais, tem 

como eixo principal o desenvolvimento de competências e habilidades visando à melhoria da 

qualidade de vida e saúde da comunidade assistida pelos serviços, tomando por princípio 

norteador a Política Nacional de Promoção da Saúde, conforme as diretrizes também 

estabelecidas pela carta de Otawa, explicitando que a educação e a saúde são práticas sociais 

inseparáveis e sempre estiveram articuladas, sendo consideradas elementos fundamentais no 

processo de trabalho dos profissionais da saúde (BUSS, 1999). Sendo assim, a formação 

profissional afeta profundamente a qualidade dos serviços prestados e o grau de satisfação dos 

usuários quanto ao reconhecimento do SUS como proposta efetiva pautada nas diretrizes e 

nos princípios organizativos da Constituição Federal de 1988 e nos desdobramentos da Lei 

8.080 (BRASIL, 2007). 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) parte do pressuposto da aprendizagem 

significativa e problematizadora, propondo estratégias que possibilitam a construção coletiva, 

além de nortear caminhos para uma relação dialógica e horizontal, em que cada protagonista 

do SUS (trabalhadores, usuários e gestores) possam compartilhar, ensinar e aprender, 

construir e desconstruir concepções, idéias e conceitos acerca da saúde, de sua produção e 

operação e de seus papeis. (MACHADO, 2013) 
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Neste sentido, a ESP, pressupõe o desenvolvimento de práticas educativas mais 

direcionadas à resolução de problemas concretos, onde há a discussão em equipe, favorecendo 

a autoavaliação, na perspectiva de buscar alternativas de transformação do processo de 

trabalho para o alcance de resultados mais efetivos e eficazes (VASCONCELOS et al., 2009) 

As ações de educação permanente em saúde (EPS) inicialmente eram realizadas 

através de programas com o objetivo de melhorar a formação em saúde e assim consolidar o 

SUS, porém os mesmos eram realizados de forma isolada. Deste modo, para resolver este 

entrave entre o processo de formação dos profissionais e o modelo do sistema de saúde, em 

2004 foi instituída a Política Nacional de EPSpela Portaria GM/MS nº 198, para a criação dos 

Pólos de Educação Permanente em Saúde em todo país (BRASIL, 2004). Essa política foi 

aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 4 de setembro de 2003 em parceria com a 

Comissão Intergestores Tripartite em 18 de setembro de 2003. 

A educação permanente possui a finalidade de melhorar a formação e assim, fortalecer 

o SUS possibilitando o desenvolvimento daqueles que trabalham na saúde e o 

desenvolvimento das instituições. Deste modo, reforça a relação das atividades de formação 

com a gestão dos serviços, com o trabalho de atenção à saúde e com o controle social. 

A Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 2004, define Educação Permanente 

como uma aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano 

das organizações e ao trabalho e propõe-se que os processos de capacitação dos trabalhadores 

da saúde tomem como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da 

gestão setorial e do controle social em saúde, tenham como objetivos a transformação das 

práticas profissionais e da própria organização do trabalho e sejam estruturados a partir da 

problematização do processo de trabalho (BRASIL, 2004). 

 A Educação Permanente (EP) é apresentada como uma estratégia para melhorar a 

formação e assim, fortalecer o SUS. A EP é direcionada à aprendizagem significativa e 

problematizadora, propondo estratégias que possibilitam a construção coletiva, e norteia para 

uma relação dialógica e horizontal, em que cada protagonista do SUS (trabalhadores, usuários 

e gestores) possa discutir, trocar experiências, ensinar, aprender, construir e desconstruir 

conceitos acerca da saúde. (MACHADO, 2012). A EPS, portanto, "pressupõe o 

desenvolvimento de práticas educativas que foquem a resolução de problemas concretos, em 

um processo de discussão em equipe, ou de autoavaliação, na perspectiva de buscar 
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alternativas de transformação do processo de trabalho para o alcance de resultados mais 

efetivos e eficazes." (VASCONCELOS et al., 2009, CECCIM, 2005) 

 A problematização envolve a crítica e reflexão, ou seja, pensar sobre determinadas 

situações e indagá-las de modo a perceber a maneira como os processos são desencadeados 

Enquanto a aprendizagem significativa está relacionada por exemplo quando aprender uma 

novidade faz sentido para nós. Quando a novidade responde a uma pergunta/inquietação e/ou 

quando o conhecimento novo é construído tendo como base um diálogo e assim, retemos o 

conhecimento. 

 De acordo com a política proposta pelo Ministério da Saúde, a Educação Permanente 

em Saúde será construída em cada locorregião do País e realizada por meio dos Pólos de Edu-

cação Permanente em Saúde. Os Pólos são instâncias colegiadas que servem para a 

articulação, o diálogo, a negociação e a pactuação interinstitucional. Assim, os atores de 

diversas regiões poderão se encontrar e pensar juntos as questões da Educação Permanente em 

Saúde.Os Pólos funcionam como a parte do Sistema Único de Saúde responsável pela 

mudança tanto das práticas de saúde quanto das ações de educação na saúde. Funcionam na 

forma de rodas de debate e de construção coletiva. (BRASIL, 2005) 

 A criação dos Pólos de Educação Permanente em Saúde para o SUS constam no artigo 

2º, da Política Nacional de EPS e são compostos por: gestores estaduais e municipais de saúde 

e de educação; instituições de ensino com cursos na área da saúde; escolas técnicas, escolas 

de saúde pública e demais centros formadores das secretarias estaduais ou municipais de 

saúde;núcleos de saúde coletiva; hospitais de ensino e serviços de saúde; estudantes da área 

de saúde; conselhos municipais e estaduais de saúde e movimentos sociais ligados à gestão 

das políticas públicas de saúde (BRASIL, 2004). 

 "A Educação Permanente é parte essencial de uma política de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores para a qualificação do SUS e comporta a adoção de 

diferentes metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem inovadoras", segundo a Portaria nº 

399/2006, que institui diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde. A portaria estabelece ainda 

as atribuições de cada esfera do governo em relação à Educação Permanente: à Federal 

compete formular, promover e pactuar políticas de EPS e promover a integração de todos os 

processos de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos à política de Educação 

Permanente; aos Estados compete a integração de todos os processos de capacitação e 

desenvolvimento de recursos humanos à política de Educação Permanente no âmbito da 
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gestão estadual do SUS e o apoio e fortalecimento da articulação com os municípios e entre 

os mesmos para os processos de educação e desenvolvimento de trabalhadores para o SUS. 

Cabe aos municípios promover diretamente ou em cooperação com o estado, e com a união, 

processos conjuntos de Educação Permanente em saúde (BRASIL, 2004). 

A Portaria GM/MS n.º1.996, publicada em 2007, redefiniu as diretrizes e estratégias 

para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, adequando-a 

às diretrizes operacionais propostas pelo Pacto pela Saúde. A Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde deve considerar as especificidades regionais, a superação das 

desigualdades regionais, as necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em 

saúde e a capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de educação na 

saúde. A Portaria define em seu artigo 2 º que a condução regional da Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde dar-se-á por meio dos Colegiados de Gestão Regional, com a 

participação das Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES). 

A referida Portaria prevê ainda que os Colegiados de Gestão Regional, considerando 

as especificidades locais e a Política de Educação Permanente em Saúde nas três esferas de 

gestão (federal, estadual e municipal), elaborarem um Plano de Ação Regional de Educação 

Permanente em Saúde coerente com os Planos de Saúde estadual e municipais, da referida 

região, no que tange à educação na saúde. 

As CIES são instâncias intersetoriais e interinstitucionais permanentes que 

participam da formulação, condução e desenvolvimento da Política de Educação Permanente 

em Saúde previstas no art. 14 da Lei nº 8.080, de 1990, e na NOB/RH - SUS e os Colegiados 

de Gestão Regional, conforme a Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, são as 

instâncias de pactuação permanente e co-gestão solidária e cooperativa, formadas pelos 

gestores municipais de saúde do conjunto de municípios de uma determinada região de saúde 

e por representantes do(s) gestor(es) estadual(ais). (BRASIL, 2007) 

O Colegiado de Gestão Regional deve instituir processo de planejamento regional 

para a Educação Permanente em Saúde que defina as prioridades, as responsabilidades de 

cada ente e o apoio para o processo de planejamento local, conforme as responsabilidades 

assumidas nos Termos de Compromissos e os Planos de Saúde dos entes federados 

participantes. 
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No âmbito da Educação Permanente em Saúde, o Colegiado de Gestão Regional tem 

as seguintes atribuições: construir coletivamente e definir o Plano de Ação Regional de 

Educação Permanente em Saúde para a região, a partir das diretrizes nacionais, estaduais e 

municipais (de sua área de abrangência) para a educação na saúde, dos Termos de 

Compromisso de Gestão dos entes federados participantes, do pactuado na Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB) e das necessidades de formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores da saúde; submeter o Plano Regional de Educação Permanente em Saúde à CIB 

para homologação; pactuar a gestão dos recursos financeiros no âmbito regional, que poderá 

ser realizada pelo Estado, pelo Distrito Federal e por um ou mais Municípios de sua área de 

abrangência; incentivar e promover a participação nas Comissões de Integração Ensino-

Serviço, dos gestores, dos serviços de saúde, das instituições que atuam na área de formação e 

desenvolvimento de pessoal para o setor saúde, dos trabalhadores da saúde, dos movimentos 

sociais e dos conselhos de saúde de sua área de abrangência; acompanhar, monitorar e avaliar 

as ações e estratégias de educação em saúde implementadas na região; e avaliar 

periodicamente a composição, a dimensão e o trabalho das Comissões de Integração Ensino-

Serviço e propor alterações, caso necessário.(BRASIL, 2007) 

Através do Decreto nº  7.508, de 28 de junho de 2011, os Colegiados de Gestão 

Regional têm sua nomenclatura alterada para Comissão Intergestores Regional (CIR). 

As CIES são responsáveis em por apoiar e cooperar tecnicamente com os Colegiados 

de Gestão Regional para a construção dos Planos Regionais de Educação Permanente em 

Saúde da sua área de abrangência; articular instituições para propor, de forma coordenada, 

estratégias de intervenção no campo da formação e desenvolvimento dos trabalhadores à luz 

dos conceitos e princípios da Educação Permanente em Saúde, da legislação vigente e do 

Plano Regional para a Educação Permanente em Saúde, além do estabelecido nos Anexos 

desta Portaria; incentivar a adesão cooperativa e solidária de instituições de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores de saúde aos princípios, à condução e ao desenvolvimento 

da Educação Permanente em Saúde, ampliando a capacidade pedagógica em toda a rede de 

saúde e educação; Contribuir com o acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações e 

estratégias implementadas de Educação Permanente em Saúde; e apoiar e cooperar com os 

gestores na discussão sobre Educação Permanente em Saúde, na proposição de intervenções 

nesse campo e no planejamento e desenvolvimento de ações que contribuam para o 

cumprimento das responsabilidades assumidas nos respectivos Termos de Compromisso de 

Gestão (BRASIL, 2007). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.508-2011?OpenDocument
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O desenvolvimento do SUS apresenta desafios na sua constituição como rede de 

serviços. Os processos de gestão são nucleares para o crescimento e qualidade do SUS, 

elementos que solidificam a sua construção. Esses movimentos extremamente dinâmicos 

exigem que haja um processo de educação permanente de gestores do SUS, que possibilite o 

máximo de eficácia, criatividade e invenção para o enfrentamento das novas questões que se 

colocam durante a prática profissional. 

Ser competente não é realizar uma mera assimilação de conhecimentos,mas 

compreender a construção dos conhecimentos na situação certa, com discernimento e 

aplicá-los na prática com eficácia. O sujeito deve construir os seus próprios saberes, no 

contexto de aprendizagem, no “aprender a aprender” (DIAS,2010). Os profissionais que 

exercem funções críticas na sociedade devem saber enfrentar situações de emergência, 

situações atípicas e de falhas imprevisíveis. 

 

3.3 – A Educação a Distância 

 

O processo de globalização gerou uma demanda crescente por inovações tecnológicas 

que sustentassem o capitalismo. O mundo do trabalho intensificou suas exigências quanto à 

formação de profissionais, preferencialmente de forma rápida e flexível Sendo assim, os 

novos métodos alternativos de ensino-aprendizagem como a educação a distância (EAD), 

quebraram o paradigma em relação ao modelo educacional tradicional. (OLIVEIRA, 2015).  

No século XX, a EAD se caracterizou pelo estudo por correspondência, 

posteriormente foi evoluindo para um estudo apoiado por tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), através do uso de um computador e Internet. No Brasil, nos últimos anos 

foi notável o crescimento significativo da educação superior, principalmente pela oferta de 

cursos EAD.  

O Ministério da Educação e a Universidade de Brasília em 1979 iniciou a modalidade 

da EAD, oferecendo cursos veiculados por revistas e jornais. Após uma década, foi criado o 

Centro de Educação Aberta Continuada e a Distância.  

Essa modalidade de ensino passou a ser respaldada legalmente no Brasil a partir da 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei no 9.394/96, que 

em um de seus artigos explicita que a educação a distância deve ser oferecida por instituições 
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especificamente cadastradas pela União e organizada com abertura e regimes especiais. 

Porém a primeira menção oficial que a EaD recebeu encontra-se na Lei n. 5692/71, mas 

somente foi reconhecida oficialmente no Brasil pela LDB. O artigo 80 da Lei n. 9394/96 

explicita que a EaD é assumida como uma modalidade de ensino: "O Poder Público 

incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância em todos os 

níveis e em todas as modalidades de ensino, e de educação."  

O quadro abaixo apresenta a regulamentação sobre EaD presente em alguns decretos: 

Quadro 1: Principais decretos sobre a EAD 

 

 Fonte: NISKIER, 2000. 
 

 

A educação a distância foi introduzida como uma resposta às crescentes necessidades 

educacionais que não podem ser atendidas pelas formas convencionais de educação. Na 

Educação a Distância é possível uma maior flexibilidade com base na ausência de rigidez  tais 

como: espaço (local de estudo), assistência às aulas e tempo (em qual momento deve-se 

estudar) e ritmo (em que velocidade aprender). (LAASER, 1989). Neste sentido torna-se 

possível combinar estudo e trabalho, conforme as necessidades de cada indivíduo. Assim, o 

educando poderá permanecer em seu ambiente profissional, cultural e familiar, obtendo a 

formação fora da sala de aula presencial.  

Caminhando nesta perspectiva podemos destacar a Portaria n. 4.059, de 10 de 

dezembro de 2004, a qual autorizou as instituições de ensino superior a introduzirem na 

organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores, a oferta de disciplinas 
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integrantes do currículo na modalidade semipresencial, com base no art. 81 da Lei n. 

9.394/96. A Portaria permite que as instituições de ensino superior (IES),ofereçam 

disciplinas, integral ou parcialmente, na modalidade semipresencial, desde que esta oferta não 

ultrapasse vinte por cento (20%) da carga horária total do curso. Vale ressaltar que nesses 

moldes, a IES não precisa solicitar credenciamento. 

A Educação a Distância é definida como a modalidade educacional na qual a 

mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 

utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005) 

Muitos se referem à EAD como sistema de ensino à distância, porém o termo mais 

adequado é a Educação à Distância, pois educamos para a vida, educamos para deixar o aluno 

à vontade para recriar os saberes. Para Torres (2012) que “Ensinar e aprender são duas coisas 

diferentes”, afinal nem sempre quando um ensino outro aprende. 

O próprio conceito de EaD vem recebendo múltiplos sentidos e significados ao longo 

do tempo, motivado por profundas transformações tendo em vista a as pressões socioculturais, 

econômicas e tecnológicas em nossa sociedade. A EaD é caracterizada inicialmente pela 

distância física entre os participantes do processo educativo e com as facilidades de acesso às 

TIC, hoje a distância vem sendo superada favorecendo por completo a construção do 

conhecimento e na aprendizagem. (OLIVEIRA, 2015) 

A EAD, apresenta-se como uma alternativa para a capacitação tendo em vista a imensa 

facilidade de comunicação entre pessoas de diversos locais, permitindo assim maior troca de 

conhecimentos e experiências. 

A Educação e a EaD compartilham a mesma essência, evocando os mesmos processos 

de transmissão, construção e reconstrução do conhecimento e da formação de cidadãos 

competentes e conscientes de seu papel em nossa sociedade, capazes de atuarem 

produtivamente e de forma comprometida em seus ambientes sociais e em suas atividades 

profissionais (STRUCHINER & GIANNELLA, 2001). 

Segundo Morin (1998), “a EaD está modificando todas as formas de ensino e 

aprendizagem, inclusive as presenciais, que utilizam cada vez mais metodologias 

semipresenciais, flexibilizando a necessidade de presença física, reorganizando os espaços e 

tempos, as mídias, as linguagens e os processos”. 
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O Ensino a Distância é uma modalidade de ensino-aprendizagem alternativa que tem 

como foco o processo ensino aprendizagem voltado à autonomia do aluno. O aluno faz o seu 

horário de estudo, hora e lugar que melhor convém. É preciso que o aluno tenha motivação, 

interesse, responsabilidade e curiosidade para adquirir os conhecimentos propostos no curso. 

(ALMEIDA, 2003) 

Conforme Moraes (2010), o ensino a distância depende de elementos menos 

estratégicos no ensino presencial, tendo em vista que nesta modalidade, a presença do 

professor não é constante junto ao estudante. Moraes destaca os elementos a seguir: 

 A autodisciplina do estudante; 

 A capacidade de autoinstrução; 

 A qualidade dos materiais de autoinstrução; 

 As formas de cooperação entre as instituições; 

 Um cuidadoso planejamento, divisão de trabalho, hierarquia 

 

Moraes (2010), ainda destaca que o núcleo matricial do sistema parece ser a equipe de 

projetos, o grupo de professores e técnicos que produzem elementos fundamentais como: 

 A concepção dos programas; 

 Os materiais instrucionais impressos, roteiros, guias, entre outros; 

 Os materiais não impressos (vídeos, rádio, tv, cds, softwares, videoconferências, 

teleconferências, correio eletrônico, Fórum, Chat entre outros); 

 As provas e testes de verificação rotineira do progresso de aprendizagem; 

 Os mecanismos de interações (listas de discussão, home pages, entre outros). 

 

Os alunos deverão, neste paradigma, ser construtores ativos do seu próprio 

conhecimento, trabalhar cooperativamente em equipas de trabalho e em situações reais, 

assumir autonomia na própria aprendizagem, tomar a iniciativa na resolução de problemas, 

aceder à informação disponível nos vários formatos e locais (livros, bibliotecas, suportes 

magnéticos ou ópticos, Internet, grupos de discussão e especialistas) e apresentar criticamente 

várias perspectivas. (LIMA, 2003) 

Através de um sítio (site) na internet, articulado a um ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA), o Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment - Moodle, 
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buscam-se realizar processos de aprendizagem colaborativos, considerando a autonomia dos 

alunos, grupos e instituições conforme as suas necessidades, favorecendo assim múltiplas 

possibilidades de formação e socialização do conhecimento para os diferentes públicos, seja 

através de um simples acesso à informação de uso imediato, ou mediante processos formais 

de educação permanente. 

O ambiente virtual de aprendizagem (AVA), é um conjunto de elementos 

tecnológicos através de ambientes disponíveis na Internet. Neste ambiente são 

disponibilizadas ferramentas que permitem o acesso a um curso ou disciplina permitindo 

assim a interação entre os alunos, professores e tutores, envolvidos no processo ensino 

aprendizagem. O AVA possibilita a oferta de um ambiente,  sala de aula virtual para o 

acompanhamento dos alunos, viabilizando a realização de atividades de aprendizagem. Os 

AVA favorecem a formação de comunidades virtuais de aprendizagem. 

Para Almeida (2003), escolher a modalidade de ensino do curso depende das 

experiências e necessidades que o aluno enfrenta. Não existe uma modalidade inferior à outra, 

nas duas modalidades  presencial ou à distância, existe a possibilidade de promover o ensino 

com qualidade desde que os envolvidos no planejamento e no projeto político pedagógico 

desenvolva modelos e métodos de ensino eficazes para a formar profissionais conscientes e 

críticos perante a sociedade, para que possa aplicar na realidade vivenciada por ele. 

Na Educação presencial o professor transmite o saber e utiliza seus conhecimentos 

como verdade absoluta. O aluno fica limitado aos assuntos que ele transmite. Deste modo, o 

aluno não desenvolve a criticidade, pois fica condicionado a ouvir, copiar e memorizar os 

assuntos. A educação presencial sempre terá seu espaço no processo educativo, é um sistema 

tradicional, que não dispensa a presença do professor e alunos. Para Tori (2010), a educação 

convencional sempre lançou mão de atividades não presenciais como parte de seu programa, 

as atividades educacionais desenvolvidas em um mesmo espaço físico facilitam a interação 

entre aluno e professor. Porém, neste modelo nem sempre esse potencial pode ser bem 

aproveitado tendo em vista grande numero de alunos em uma mesma sala.  
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3.4 – A Educação a Distância como estratégia para a Educação Permanente em Saúde 

 

A velocidade com que as tecnologias são inseridas na área de saúde e a crescente 

demanda por processos de educação permanente em saúde, são fatores que contribuem para 

o desenvolvimento de programas de EAD no campo da saúde. 

Sabe-se que os profissionais da saúdes e deparam com uma carga de horário de 

trabalho excessiva, porém, o mundo do trabalho exige cada  vez mais destes profissionais o 

desenvolvimento de uma maior quantidade de conhecimentos e competências técnicas e 

relacionais, e o uso das tecnologias tem demonstrado vantajosa utilização neste contexto. 

Assim, os objetivos educacionais devem ser previamente definidos, deforma a 

promover o desenvolvimento profissional e pessoal dos sujeitos. Deste modo, serão 

determinados não só os conteúdos a serem transmitidos, mas a sua organização em uma 

sequência, a quantidade de informação, até onde se pretende aprofundar o conhecimento, 

individualizando o ritmo de trabalho e de apreensão dos conteúdos. Isto possibilita a 

construção de novas estratégias e soluções de aprendizagem em domínios não definidos 

anteriormente, cabendo ao formador a função de eleger e de adequar os recursos 

tecnológicos ao contexto e aos educandos, considerando os objetivos a serem alcançados. 

A educação em saúde vem sendo discutida como um processo de formação ao longo 

da vida profissional. O processo educacional se dá de forma gradual e permanente, aliando-

se às inovações tecnológicas e à recriação das práticas, cujos conteúdos próprios seriam 

também gerados por esse processo contínuo. A Educação Permanente assume como 

objetivo a melhoria da qualidade do serviço de saúde, constituindo-se em um instrumento 

pedagógico da transformação do trabalho.  

A educação a distância (EAD) na estratégia de Educação Permanente em Saúde 

representa a integração de sujeitos através da formação de redes virtuais de educação em 

Saúde. Assim, estabelecem novas formas de interação criando um novo ambiente de 

aprendizagem, no qual o conhecimento é construído coletivamente. 

Os aparatos tecnológicos estão no mundo contemporâneo e em nosso cotidiano 

abrangendo todas as esferas sociais. Cada vez mais tem se exigido do profissional  habilidades 

e competências necessárias para encarar situações problema do dia a dia em diversos níveis.   
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O profissional não deve manter o conhecimento apreendido anteriormente, deve 

sempre buscar novos saberes, acompanhando assim transformações do mundo globalizado.  

O mundo globalizado demanda que o ser humano se mantenha altamente atualizado 

em tempo real, de forma contínua para que possa exercer de forma efetiva e ativa as suas 

atividades, sejam elas pessoais ou laborais. Neste sentido, verifica-se que os países, entidades 

e organizações sejam agentes de promoção do bem estar e social, direcionando as ações  

intensamente ao desenvolvimento e implantação de programas de inclusão digital para todos 

em uma sociedade altamente digitalizada.  

Recentemente, foi criado o Sistema Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde 

(Unasus), visando suprir as necessidades de capacitação e educação permanente dos 

trabalhadores do SUS, facilitando o acesso à formação continuada por meio também da EAD. 

A educação permanente tem sido referenciada como um meio de modificar a formação e 

execução de políticas na área da saúde. Neste sentido, a articulação entre os setores da 

educação e saúde é recomendada pela Lei Orgânica da Saúde e pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação destes profissionais. Vale ressaltar a importância da produção de 

conhecimentos e construção de mudanças sociais relevantes no campo da saúde (OLIVEIRA, 

2015).  

Com o objetivo do Sistema Único de Saúde em formar recursos humanos na área para 

atender as demandas, a Educação a Distância na área de saúde como uma alternativa para a 

formação de profissionais. Ações de treinamento, atualização de conhecimento e 

desenvolvimento das habilidades profissionais são importantes para a melhoria da qualidade 

da assistência. 

A EAD apresenta-se como uma possibilidade de democratização do saber e do fazer 

para profissionais da área de saúde, pois enquanto estratégia, subsidia a conscientização por 

parte dos profissionais tendo em vista os avanços promovidos na área de conhecimento, 

gerando processos continuados de acesso à informação (OLIVEIRA, 2007). Neste sentido 

podemos destacar que: 

(...) o uso de redes informatizadas possibilita que profissionais e equipes de saúde, 

sem necessidade de se afastarem dos serviços, participem de um processo de 

aprendizagem significativa, por intermédio de orientações individualizadas, do 

acesso a materiais e informações, de participação em grupos de discussão e em 

projetos coletivos (STRUCHINER; GIANELLA, 2001 apud ROVERE, 1994, p. 

136). 
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 A EAD na área de saúde pode contribuir para a formação, porém é necessário 

observar que na área de saúde, dependendo da área, a oferta a distância acaba não sendo 

viável. Neste aspecto podemos exemplificar as atividades práticas que envolvam laboratórios 

e/ ou procedimentos específicos, sendo necessária a presença do aluno.  

O processo de formação e capacitação na modalidade EAD partem de diversas áreas, 

dentre elas podemos destacar o desafio do SUS que, ao longo dos seus vinte anos, tem tentado 

preencher as lacunas de formação e desenvolvimento dos trabalhadores do setor.  

A autora ainda destaca que a complexidade que envolve a organização de saúde sem 

dúvidas demanda ferramentas e estratégias capazes de ampliar o processo de formação e 

capacitação, reduzindo as barreiras geográficas que têm gerado dificuldades de ampliação dos 

processos formativos. Nessa perspectiva, a educação a distância constitui-se como um 

mecanismo capaz de facilitar a democratização do acesso à informação, configurando-se 

como um poderoso aliado na construção de novas interações sociais e construção coletiva de 

um novo modelo de saúde. 

Diante da necessidade de formar sujeitos críticos e reflexivos preparados para 

enfrentar a sociedade contemporânea, bem como as necessidades diárias, é importante 

observar que as transformações tecnológicas frente a esta sociedade e perceber que à 

educação agregam-se alguns desafios como o de vencer a crise dentro das diversas 

modalidades de ensino e o de superar as carências de estudos e formação permanente. 

(RANGEL, et al 2012). 

A sociedade contemporânea vive em constante transformação, que abrange todos os 

âmbitos da sociedade e nesse contexto as TIC cresce com velocidade, tornando-se necessário 

que as instituições de ensino realizem constantes investimentos em novas tecnologias de 

informação e comunicação. 

A potencialidade da EAD para o trabalho no SUS demonstra que esta modalidade de 

educação, mediada pelas TIC contribui para os processos de construção do conhecimento e 

traz práticas educativas que propiciam a autonomia e a emancipação dos sujeitos envolvidos. 

As TIC, no contexto atual de educação,  ampliam a EAD, fortalecendo o processo 

ensino aprendizagem. Ressaltam-se características, como a autonomia e autoria por parte dos 

sujeitos envolvidos que são imprescindíveis nos processos de EAD, considerando as 

necessidades desses atributos na sociedade, em especial quando se trata de gestores públicos 

de saúde responsáveis pela liderança em processos decisórios participativos.  
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Os sujeitos, os ambientes e as tecnologias podem favorecer o desenvolvimento desses 

aspectos, tendo em vista a interatividade a partir dos ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVA), trabalhada de modo a potencializar atividades com práticas colaborativas, com 

espaços de escritas hipertextuais, e que tem se destacado de forma significativa na educação 

online. (RANGEL, 2012) 

Segundo Lévy (1999), a interatividade pode ser interpretada como a possibilidade de 

os sujeitos participarem ativamente, interferindo no processo com ações, reações, intervindo, 

tornando-se receptor e emissor de mensagens que ganham plasticidade, permitindo sua 

transformação imediata. A interatividade possibilita a criação de novos caminhos e 

possibilidades, fazendo valer as escolhas dos sujeitos. 

Para Rangel, (2012), a qualificação do pessoal de saúde permite aprofundar a 

experiência de difusão e apropriação de conhecimentos em um país que vive, atualmente, um 

processo de grande desenvolvimento científico e tecnológico, ocupando o primeiro lugar na 

América Latina na produção de conhecimento, sendo uma condição para se produzir a efetiva 

melhoria dos índices de saúde da população brasileira. 

O espaço de construção de informações e conhecimentos, aberto à construção 

colaborativa de conhecimentos em saúde na rede, certamente irá contribuir para a construção 

de saberes direcionados a formação da consciência cidadã com respeito à saúde e assim,  

contribuir para o fortalecimento do processo de construção do SUS.  

 

3.5 – O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na área de saúde 

 

As TIC, são recursos tecnológicos que integrados entre si, podem proporcionar a 

automação e comunicação nos processos existentes nas atividades profissionais, no ensino e 

na pesquisa científica (MENDES, 2009) 

As TICs são parte do cotidiano de nossa sociedade, a geração de ferramentas 

possibilitam superar a visão instrumental dos meios tecnológicos, incorporando novas formas 

de representação do conhecimento, repensando suas práticas com o objetivo de viabilizar 

mudanças qualitativas no processo de aprendizagem. (GIANELLA, 2009). 

As novas ferramentas de comunicação tem gerado novas formas de relacionamento 

social. Não se trata mais uma vez, de substituição de formas tradicionais, mas do surgimento 
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de novas relações mediadas. Quanto ao ensino na área de saúde, a natureza do processo 

investigativo no que se refere a construção de conhecimento de tecnologias comunicacionais, 

tem beneficiado a integração das TICs nas atividades educativas, pois oferecem subsídios que  

podem enriquecer e potencializar as competências envolvidas em um processo de 

investigação, considerando a construção de perguntas, coleta e análise de dados, 

desenvolvimento de pensamento crítico, formulação de conclusões em consonância com os 

resultados obtidos. (BODZIN & CATES, 2003 apud STRUCHINER, 2005) 

 

Segundo as autoras, a investigação do uso das TICs nas práticas de ensino se 

fundamenta nos estudos sobre a relação dos sujeitos com os recursos tecnológicos, 

considerando que o profissional exerce um papel importante pois precisa se adequar as 

constantes transformações.  

Ressalta-se ainda que a utilização das TICs na formação não surge apenas como uso 

da tecnologia da informação. O mesmo surge a partir do momento em que se aplicam ao 

processo educativo, recursos tecnológicos que possibilitam conceber um determinado 

conjunto de procedimentos fundados no conhecimento científico, no sentido de planificar e 

desenvolver programas pedagógicos de forma sistemática e racional. Assim as modernas 

tecnologias possibilitam o uso de metodologias operativas, objetivando aprimorar e   

incrementar a eficiência dos processos de formação, propiciando um conjunto de 

conhecimentos, coerentes e consolidados,s obre a forma de organizar os processos de 

aprendizagem. (CABERO, 2007). 

As TICs fornecem ao educador as ferramentas de  planificação e desenvolvimento, 

assim como os meios tecnológicos que possibilitam aprimorar o processo de 

ensino/aprendizagem mediante os objetivos educativos, auxiliando o exercício da formação, 

possibilitando desenvolver uma prática pedagógica enquadrada num paradigma 

construtivista e problematizador, integrando processos de instrução e construção, 

desenvolvidos de forma sustentada,e conceber novas metodologias de formação (PERES e 

KURCGANT, 2004). 

As TIC introduzem um novo sistema simbólico que reorganiza “a visão de mundo de 

seus usuários, inserindo-os em um outro modos de viver, pensar e agir e assim, 

modificaremos seus hábitos cotidianos, valores e crenças, colaborando para a estruturação e 

reestruturação das relações sociais” (BONILLA, 2005) 
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A interação das Tecnologias de Informação e Comunicação nos processos 

educacionais pode ser uma estratégia de grande valia, desde que considerem essas técnicas 

como meios e não como finalidades educacionais e que sejam, ao mesmo tempo utilizadas 

como ferramentas pedagógicas com uma abordagem crítica e criativa  

Através da interação proporcionada pelas tecnologias, a partir do diálogo e troca de 

experiências, é permitida a aquisição de novos conhecimentos e o desenvolvimento crítico-

reflexivo dos profissionais utilizando o diálogo para a transformação. Neste sentido, a 

interação proporcionada pelo uso das TIC pode representar uma importante estratégia no 

ensino profissionalizante em Enfermagem.  

Como afirmam Peres e Kurcgant (2004), as novas tecnologias aplicadas ao ensino 

permitem maior flexibilidade, criatividade, dinamicidade, interação e comunicação no 

processo de ensino e aprendizagem, resultando na participação ativa do aluno na construção 

do conhecimento.  

Na sociedade informatizada, a incorporação das TIC aos contextos educativos se 

torna importante tendo em vista que o modelo econômico atual, tem implicado usos 

mecânicos e mais dinâmicos, demonstrando suas potencialidades de uso mais criativo. 

A demanda por mais escolarização e por níveis mais elevados de educação, põe-se 

como condição necessária e suficiente para o avanço das forças produtivas ou de ajuste às 

demandas de trabalho. As formas tradicionais de "transmissão do conhecimento" são também 

questionadas, constrangendo a busca por novos atributos culturais. (BARRETO, 2004) 

Os avanços tecnológicos tem possibilitado o desenvolvimento de recursos interativos 

e de bases de informação, que potencializam a difusão de novos espaços e contextos de 

aprendizagem, como é o caso da educação a distância (EAD), abrindo perspectivas para a 

expansão do acesso à educação. (STRUCHINER & GIANNELLA, 2006).  

Sendo assim, a evolução das TIC tem ampliado o uso de ferramentas de Internet, 

viabilizando recursos necessários para subsidiar a formação de profissionais,permitindo que 

estes compartilhem experiências. Estas ferramentas contribuem para o desenvolvimento das 

atividades do professor, quanto a construção e publicação de seus materiais educativos, 

facilitando assim as abordagens pedagógicas. 

 “O potencial oferecido pelos recursos da Internet, impõe desafios às relações e aos 

papéis tradicionais desempenhados pelos sujeitos, ferramentas e conteúdos envolvidos no 

processo de ensino aprendizagem.” (GIANNELLA; STRUCHINER, 2010) 
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Sendo assim, os recursos tecnológicos e as ferramentas de Internet quando utilizados 

de maneira eficiente, podem favorecer a apreensão do conhecimento, numa perspectiva onde 

aluno e professor se interagem cada vez mais, facilitando assim o processo ensino 

aprendizagem.   

No processo de ensino, as TIC podem potencializar as oportunidades de mediação, 

na medida em que se tornam ferramentas que ampliam as manipulações com os objetos do 

conhecimento, como por exemplo: softwares educacionais, exercícios e laboratórios virtuais; 

as interações entre professores-alunos, alunos-alunos e alunos-professores, através de 

ambientes virtuais de aprendizagem, chats, e-mails, blogs e sites. Neste contexto, cabe aos 

professores/tutores a exploração dessas tecnologias, de forma que propicie aos alunos 

oportunidades de questionar, utilizando desta forma capacidade de análise crítica. 

A utilização das novas tecnologias relacionados à área da saúde, ainda sofre 

preconceitos e até rejeições. Porém há de se pensar que os cursos nesta modalidade, envolvem 

muitas práticas e teorias mais aprofundadas que não necessitam, exclusivamente, estar 

inseridos apenas em salas de aulas, a utilização de novos aplicativos, software, tecnologias de 

informação e comunicação e metodologias de ensino, possibilitam que o profissional de 

enfermagem aprimore suas competências e habilidades. (BUENO, et al, 2014). 

A utilização das TIC na área de saúde constitui-se como um elemento essencial para 

a promoção de modos de relacionamento mais acessíveis e eficientes em relação aos cuidados 

de saúde direcionando de forma individual e coletiva. 

A introdução de novas TIC, no contexto dos sistemas de saúde, se faz necessária 

tendo em vista que este aparato subsidia as atividades do profissional, seja no ambiente de 

trabalho ou em seus estudos, seja no ensino presencial ou no ensino à distância, para atender 

os aspectos individuais e/ou coletivos. 

Para os profissionais de saúde se desenvolverem como profissionais completos  é 

necessário que haja uma aprendizagem contínua, compartilhada, mesmo que esse profissional 

entenda que já tenha adquirido conhecimentos para exercer a profissão. 

É importante destacar que as competências e habilidades dos profissionais sejam 

sempre ressaltadas e destacadas. As habilidades que são desenvolvidas na vida social devem e 

podem ser aprimoradas na vida profissional, vinculando as metas individuais ao exercício da 

profissão. (BUENO, et al, 2014) 
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Para Ceccim (2005) a educação permanente está caminhando juntamente com as 

novas ferramentas de tecnologia da informação e da comunicação, pois a atualização dos 

profissionais da área de saúde torna-se cada vez mais necessária. 

A capacitação permanente na área da saúde é importante para a melhoria do 

exercício profissional. A aprendizagem mediada pelo uso das TIC potencializa o 

desenvolvimento dos profissionais de saúde, aperfeiçoando suas competências e habilidades.  

 

3.6- Micropolítica da Gestão e Trabalho em Saúde 

 

O SUS entrou para a Constituição Federativa do Brasil, em 05 de outubro de 1988 

com o objetivo de resolver os problemas relacionados à falta de assistência à saúde no País.  

Na ocasião, houve uma intensa mobilização social, tendo em vista a importância da saúde 

como direito de todos e dever do Estado. Surgem então os princípios para a sua efetivação, 

sendo eles: a Universalidade, que é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todos 

os cidadãos; a Integralidade, definida como um conjunto contínuo de ações e serviços 

individuais e/ou coletivos em todos os níveis de atenção; e a Equidade, entendida como a 

oferta das ações de saúde de forma adequada às necessidades de cada indivíduo. Para a 

organização do SUS, foram estabelecidas as diretrizes que regem a organização do SUS, são 

elas: Regionalização e Hierarquização, Resolubilidade, Descentralização e Participação dos 

cidadãos que reorganizam a assistência viabilizando a implementação dos princípios 

doutrinários que possibilitam uma maior autonomia das unidades de saúde e um maior 

conhecimento das necessidades da população em relação à saúde. (BRASIL, 1990) 

Cecílio (2001), nos traz a reflexão sobre da importância da integralidade e equidade 

na organização das práticas profissionais e utiliza as necessidades de saúde como centro das 

intervenções destas práticas, inclusive o potencial que têm de melhorar a escuta durante o 

atendimento das pessoas que buscam cuidados em saúde. Para o autor, “é um desafio 

conceituar as necessidades de saúde, associadas à apropriação e implementação pelos 

trabalhadores em seu dia a dia, fazendo uma mediação entre a complexidade do conceito e sua 

compreensão pelos trabalhadores, tendo em vista o foco em uma atenção mais humanizada e 

qualificada”. (GRAZIANO, 2012) 

Para os profissionais de saúde, o ambiente de trabalho e as necessidades de saúde 

estão associadas à visão de mundo deles, construída no decorrer de sua trajetória profissional 
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e lhes permitem elaborar o seu modo de intervenção sobre a realidade.  

Quando um serviço de saúde é procurado, o sujeito carrega todas as suas 

necessidades e estas devem ser ouvidas e entendidas pela equipe. É necessário pensar como as 

necessidades em saúde se apresentam e orientam o trabalho, pois diferentes formas de 

organização da vida resultam em diferentes necessidades, e por consequência há a 

preocupação com as diferentes maneiras de satisfazê-las e assim geram diferentes articulações 

com os processos de trabalho. (MANDU, 1999) 

Para Graziano (2012), entender o processo saúde-doença em sua dimensão social, 

relacionando a forma como a sociedade está organizada ao aparecimento de riscos ou de 

potencialidades que determinam os processos de adoecer e morrer, leva à superação do 

paradigma funcionalista para um olhar ampliado do trabalho em saúde enquanto prática 

social, que faz parte da sociedade, e tem uma articulação macroestrutural com os processos 

políticos, que traçam as políticas públicas sociais e de saúde. 

Para a autora, é de fundamental importância que os profissionais se visualizem 

enquanto protagonistas do processo de trabalho, considerando que o território é heterogêneo, 

pois os indivíduos possuem possibilidades e formas de reprodução social diferentes. É 

importante que o profissional de saúde realize uma prática crítica e consciente da realidade e 

do processo saúde-doença da sociedade, cujo resultado decorre das contradições sociais e 

constante transformação. 

O olhar sobre o processo de adoecimento pode estar fundamentado em duas 

vertentes:a Saúde Pública e a Saúde Coletiva. Segundo a autora, a Saúde Pública está 

subordinada a uma compreensão positivista, onde visualiza a sociedade como totalidade de 

subsistemas que buscam equilíbrio e estabilidade, sendo que saúde segue a mesma lógica de 

funcionamento equilibrado do organismo e de ausência de doença. A Saúde Pública está 

embasada na corrente hegemônica da multicausalidade, a qual determina que a causa das 

doenças é a soma de fatores que levam ao desequilíbrio do corpo e, consequentemente à 

doença. É importante considerar que as diferentes classes sociais e esta compreensão se 

depara em certos limites para explicar o adoecimento. (GRAZIANO, 2012) 

A Saúde Coletiva está embasada no materialismo histórico e dialético, teoria que 

reconhece o papel político do Homem enquanto agente social de transformação da realidade e 

não como mero receptor das influências sociais. Tem como foco a interpretação e a 

transformação da realidade. (FONSECA; BERTOLOZZI, 2006) 
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Quando direcionamos nossa reflexões aos processos de trabalho, Peduzzi (2001), 

entende-se que trabalho está relacionado a intervenção do ser humano sobre a natureza, regida 

por uma necessidade social que move o sujeito à ação, e que apresenta uma intencionalidade. 

Há um projeto do trabalho mentalizado no início do processo. 

O processo de trabalho é a atividade orientada a um fim para apropriação do natural e 

assim satisfazer a necessidades humanas. “É uma condição universal do metabolismo entre o 

homem e a natureza, condição natural eterna da vida humana e, portanto, independente de 

qualquer forma dessa vida, sendo antes igualmente comum a todas as sua formas sociais 

(MARX, 2004). 

O processo de trabalho, traz a discussão da micropolítica do trabalho, na qual destaca 

a importância do trabalho vivo em ato, e do trabalho morto que são os produtos ou meios, 

ferramenta ou matéria-prima já produzidos por um trabalho humano. (MERHY, 2006) O 

consumo dos atos em saúde se dá pelo usuário do serviço no exato momento da produção da 

ação.  

O processo de trabalho em saúde, na sua micropolítica, quando esta funciona sob 

uma certa hegemonia do trabalho vivo, vai nos revelar algo extremamente rico,  criativo e 

dinâmico e de alta possibilidade inventiva. Nesse cenário, Emerson Merhy (2006), discute o 

“trabalho vivo em ato”, que traz uma reflexão sobre a fala da potência instituinte do trabalho 

em saúde, do seu alto grau de governar a produção do cuidado e expõe a teoria do trabalho e 

as tecnologias de produção do cuidado, onde o trabalho vivo é o elemento central nessa 

abordagem e é tratado como dispositivo de formação de fluxos conectivos, observa o  interior 

dos processos de trabalho e o expõe como um mapa aberto, com muitas conexões, que passam 

por caminhos e espaços diversos. Assume características de multiplicidade e heterogeneidade. 

A organização da rede básica de saúde no SUS é excessivamente normatizada. Para 

Franco (2006), o Programa Saúde da Família reflete muito essa diretriz normativa, ainda mais 

quando a rede opera sob a lógica das ações programáticas e determina horários específicos 

para atender certo tipo de clientela, as fichas e senhas. A disponibilidade de procedimentos e 

normas, impõe fortes amarras aos trabalhadores, que se vêem constrangidos em produzir o 

cuidado e assim sentem-se aprisionados frente ao seu trabalho ativo, vivo, impedindo assim o 

estabelecimento de relações positivas para com os usuários. 

O trabalho vivo em ato é autogovernável e passível de subverter a ordem e a norma, 

e abrir linhas de fuga em que ele possa se realizar com maiores graus de liberdade, mostrando 
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sua capacidade criativa. E assim, os trabalhadores de saúde fazem e administram as suas 

relações outros fluxos de conexão com suas equipes, outras unidades de saúde e 

principalmente com os usuários. Sendo assim, o cuidado vai se relacionar com a rede que se 

formou, de maneira flexível e não rígida como na estrutura normativa.O trabalho vivo perde 

sua potência resolutiva frente a instituição da norma. Neste sentido, podemos analisar a 

micropolítica considerando uma rede não modelar, ou seja, tratando cada caso como um novo 

cuidado a ser produzido, fazendo a todo momento novos fluxos de competência e respeitando 

as singularidades, “procurando significar a rede que opera com base no trabalho vivo em ato e 

as múltiplas conexões possíveis a partir do ambiente de produção.” (FRANCO, 2006) 

Entre as diversas unidades, seja da equipe de saúde da família, unidades básicas, 

serviços especializado, rede hospitalar e ainda o atendimento pré-hospitalar, trabalham 

comunicando-se simultaneamente, ou seja, funcionam em rede. Em uma unidade de saúde, 

diversas micro unidades de produção têm uma inter-relação quando produzem atividades 

utilizadas pelos usuários que buscam os serviços de saúde. As equipes e/ou trabalhadores de 

saúde, em suas atividades, atuam também em uma rede entre si, tendo grande intensidade na 

busca da produção do cuidado. Sempre haverá a articulação de diversas unidades e equipes, 

saberes, fazeres, subjetividades, singularidades, atuando de modo correlato para fazer com 

que o cuidado se realize. Pensando no trabalho em saúde e observando o espaço da 

micropolítica, é possível verificar o processamento de uma rede de relações nos próprios 

trabalhadores que entre si vão definindo os atos necessários à produção do cuidado, 

considerando a atenção a cada paciente, em ações que se repetem no cotidiano dos serviços de 

saúde. 

Observando uma UBS (unidade básica de saúde) ou ESF (Estratégia em saúde da 

família) que tenha o acolhimento como ponto norteador, no processo de trabalho, a equipe de 

acolhimento faz uma conexão com todos os trabalhadores da unidade de saúde e opera 

múltiplas conexões nas micro unidades de cuidado, onde há o encontro entre o usuário e o 

trabalhador, formam-se redes com alta capacidade de conexão entre si com outras instâncias 

do amplo cenário de produção.  

Para Franco, (2006),a intervenção sobre o mundo das necessidades dos usuários, será 

sempre necessário o trabalho de vários profissionais operando em rede, para resolver os 

problemas que surgem no cotidiano dos serviços de saúde.  

A gestão das redes que constituem a produção da saúde é feita pelos seus próprios 
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protagonistas, o que lhe dá um caráter autogestionário. A autogestão é possível no caso da 

saúde, justamente porque aqui o trabalho vivo em ato tem forte presença nos processos 

produtivos, operando sobre altos graus de liberdade. (MERHY, 2006).Incentivar as equipes de 

saúde, é tornar nesse processo, sujeitos capazes de atuar conforme os preceitos de um projeto 

de mudança, pautado pela ética do cuidado, como uma realidade que vive em seu cotidiano. 

As equipes de saúde têm potencial para mudar a realidade desde que adquiram capacidade 

auto-analítica e autogestionária. As redes que operam centradas no trabalho vivo são 

autogestionárias, conduzidas pelos próprios sujeitos que fazem as conexões para o seu 

funcionamento. 

 

3.7- O curso de Micropolítica da Gestão e Trabalho em Saúde   

 

O Ministério da Saúde, em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias de 

Saúde (CONASEMS) e a Universidade Federal Fluminense realizou um curso para gestores 

do SUS. Essa formação foi pleiteada em vários congressos do CONASEMS, congressos do 

Conselho de secretaria Municipal de saúde (COSEMS), vem sendo apresentada também nas 

Conferencias Nacionais de Saúde. O curso teve o caráter de especialização para aqueles que 

possuíam diploma de curso superior e de aperfeiçoamento para os demais nível médio. Os 

títulos são concedidos pela Universidade Federal Fluminense.  

O SUS vem se tornando cada vez mais uma política de grande complexidade pelo 

seu caráter Universal e gestão tripartite (Municípios, Estados e União), aliada ao imenso 

avanço tecnológico da área da saúde no Brasil e no mundo. Fazer gestão de uma política 

complexa e em constante mudança exige dos gestores, em especial dos Secretários 

Municipais, neste sentido, direcionando-os a uma formação de tal abrangência que poucos 

conseguem. 

Reconhecendo a dificuldade de gestores municipais se atualizarem no processo da 

gestão, que é extremamente consumidor do tempo de todo secretário(a), seja ele(a) de uma 

metrópole, seja de um pequeno Município e que essa formação não está disponível em sua 

totalidade, o curso é ofertado para discutir a micropolítica, o cotidiano de um(a) secretário(a) 

de saúde nos Municípios de vários portes, bem como as necessidades encontradas na rotina de 

trabalho. 

O curso destinou-se, prioritariamente, a secretários(as) municipais e, na sua 
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impossibilidade, a pessoas que fizeram parte das equipes de gestão de Municípios e que 

encontravam-se em funções de coordenação reconhecidos pelo secretário(a).  

Os secretários(as),  ou profissionais da gestão municipal interessados, se inscreveram 

no endereço: www.cead.uff.br/mgs, sendo necessário para isso apenas a identidade e Portaria 

de nomeação, no caso de ser secretário(a), e carta de anuência do gestor, no caso de membro 

da equipe. 

O curso foi oferecido pela Universidade Federal Fluminense em parceria com o 

Ministério da Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (SGTES), o 

Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). A coordenação é da Escola de Enfermagem 

em parceria com o Instituto de Saúde da Comunidade da UFF, com apoio da Coordenação de 

Educação à Distância (CEAD) da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd).  

ACEAD da UFF, utilizou no AVA a plataforma Moodle, totalmente personalizada 

para o curso. O CEAD tem por principais objetivos o desenvolvimento de cursos 

semipresenciais mediados pelas tecnologias de interação e comunicação (TIC) nos cursos. 

A CEAD atua dando suporte, prestando assessoria, desenvolvendo atividades que viabilizam 

ações educativas a distância em diversas áreas do conhecimento. Em síntese, a CEAD tem 

uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais responsáveis nas áreas de 

desenvolvimento (Revisores e Designers), gestão e operacionalização dos cursos. Além disso, 

possui uma infraestrutura física própria, oferecendo aos professores todo o suporte necessário, 

inclusive à filmagem e edição de suas aulas, conforme demanda. A CEAD também divulga a 

Educação a Distância junto à comunidade acadêmica da UFF; implanta na plataforma Moodle 

os cursos a distância ofertados; capacita os professores e tutores para a atuação na Educação a 

Distância; apoiar as atividades de tutoria dos cursos e disciplinas semipresenciais; oferece 

suporte aos alunos no uso da Plataforma Moodle; presta assessoria aos professores na 

coordenação das disciplinas online; desenvolver pesquisas sobre Educação a Distância na 

UFF; incentiva e apóia a realização de eventos científicos que utilizem as ferramentas da 

Educação a Distância; avalia continuamente os cursos oferecidos pela Universidade na 

modalidade a distância e representa a Universidade Federal Fluminense na área de Educação a 

Distância. 

A primeira edição do curso de especialização em Micropolítica da Gestão e Trabalho 

em Saúde foi realizada no mês de setembro de 2015, destinada a secretários municipais de 

http://www.cead.uff.br/mgs
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saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). Foram abertas 200 turmas, com 5.267 profissionais 

inscritos. 

 

Figura 1: Folder do curso de Micropolíticas da Gestão e Trabalho em Saúde  

Fonte: http://www.cead.uff.br/ 

 

O curso, atendeu a todos os municípios do país, com a proposta de formar 

especialistas em gestão para atuar no SUS, além de contribuir para o aprimoramento dos 

processos de organização das redes de atenção a essa área.  

O curso aconteceu, principalmente, à distância, com três encontros presenciais em 

um período de um ano. Os locais das aulas presenciais foram definidos a partir do 

conhecimento das cidades de origem dos alunos. Isto foi necessário para que os locais das 

aulas fossem direcionados no menor e mais fácil deslocamento possível. 

Os módulos foram apostilados e confeccionados de acordo com as situações reais 

vivida pelo gestor, tendo por base o Cotidiano, Cuidado e Processo de trabalho. O aluno(a) foi 

selecionado por processo de seleção pública e durante o curso, foi acompanhado por um tutor 

responsável pelo contato mais frequente para esclarecimentos e dúvidas do aluno. 
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O objetivo do curso foi: Formar especialistas em gestão do SUS, e contribuir para o 

aprimoramento dos processos de organização das redes de atenção à saúde. 

Público alvo: Secretários de Saúde ou trabalhador de equipe gestora do Sistema 

Único de Saúde 

Estrutura do curso: o curso foi realizado em nível de atualização ou especialização, 

com carga horária de 360 horas, na modalidade semipresencial com duração de 12 meses e 

produção de trabalho de conclusão de curso - TCC. Os conteúdos abordados estão 

apresentados na figura a seguir: 

 

 

  Figura 2: Conteúdo do curso de Micropolíticas da Gestão e Trabalho em Saúde  

  Fonte: http://www.cead.uff.br/ 

 

Os seis módulos do curso estavam assim distribuídos: Política de saúde, 

Planejamento e gestão, Epidemiologia, Avaliação em Saúde, Financiamento e Gestão do 

trabalho e da educação. 

Durante o curso o aluno obteve acesso aos módulos postados no ambienta virtual de 

aprendizagem (AVA), participou de chats, fóruns de discussões e atividades pertinentes ao 

módulo, sempre com o acompanhamento pedagógico e do professor tutor. Em caso de 
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dúvidas o aluno poderia enviar mensagens ao professor tutor através do AVA. 

 

 

Figura 3: Página principal do curso de Micropolíticas da Gestão e Trabalho em Saúde  

 Fonte: http://www.cead.uff.br/ 

 

Figura 4: Página de acesso ao curso de Micropolíticas da Gestão e Trabalho em Saúde  

 Fonte: http://www.cead.uff.br/ 
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Figura 5: Ambiente virtual de aprendizagem (AVA) do curso de Micropolíticas da Gestão e Trabalho em Saúde  

Fonte: http://www.cead.uff.br/ 

 

O desenvolvimento do SUS apresenta desafios na sua constituição como rede de 

serviços. Os processos de gestão são nucleares para o crescimento e qualidade do SUS, 

elementos que solidificam a sua construção.Esses movimentos extremamente dinâmicos 

exigem que haja um processo de educação permanente de gestores do SUS, que possibilite o 

máximo de eficácia, criatividade e invenção para o enfrentamento das novas questões que se 

colocam durante a prática profissional. 

Ser competente não é realizar uma mera assimilação de conhecimentos, mas 

compreender a construção dos conhecimentos na situação certa, com discernimento e 

aplicá-los na prática com eficácia. O sujeito deve construir os seus próprios saberes, no 

contexto de aprendizagem, no “aprender a aprender”(DIAS,2010). Os profissionais que 

exercem funções críticas na sociedade devem saber enfrentar situações de emergência, 

situações atípicas e de falhas imprevisíveis. 

Segundo Rangel (2012), o processo de gestão do SUS apresenta-se como um 

grande desafio, quando a principal estratégia adotada para a traçar novas diretrizes para o 

sistema é a descentralização, levando os gestores a enfrentarem os problemas para a sua 

efetivação, como: o financiamento, mudanças no modelo de atenção, a efetivação do controle 

social, a capacidade gerencial do sistema e de programas de saúde, entre outros aspectos. 
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Sendo assim, a gestão do SUS requer transferência de valores financeiros e materiais, 

inclusive a criação de uma tecno estrutura estatal permeada por um intenso processo de 

negociação intergestores, e destes com os profissionais de saúde e comunidade. Assim, a 

capacitação dos gestores de saúde é percebida como uma necessidade para se ampliarem as 

possibilidades de fortalecimento do SUS bem como a sua construção, na direção da 

observância dos princípios e diretrizes que o orientam. 

Com base em todos esses pressupostos, a proposta do curso foi na modalidade de 

Educação à Distância (EAD), no formato semipresencial,   em que combina métodos e 

tecnologias de aprendizagem, associados ao intenso debate e análise dos cenários de 

trabalho que desafiam os gestores no seu cotidiano. Um aspecto ainda pouco discutido na 

educação permanente é a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

como instrumento de ensino e aprendizagem, como na Educação à Distância– (EAD). O 

tema abordado aponta a necessidade de uma reflexão sobre os múltiplos aspectos que 

envolvem o uso de tecnologias de informação e comunicação na educação em serviço, que 

abrange desde os conceitos pedagógicos subjacentes, estratégias utilizadas, temas abordados 

até os recursos escolhidos para trabalhar a temática e possibilidade de acesso dos 

profissionais, dentre outros. 

Na área da saúde, diante de demandas por mudanças na formação e qualificação de 

profissionais e da construção de um conceito ampliado de saúde na formação, pode-se 

utilizar a EAD como uma estratégia para a formação e qualificação de profissionais, 

gestores e cidadãos. A necessidade de um novo profissional preparado para enfrentar os 

desafios da saúde e educação no Brasil, e a necessidade de formação de grandes 

contingentes de profissionais nos mais distantes recantos do país, a EAD torna-se uma 

estratégia para integrar a experimentação de novos modelos pedagógicos, mediante a 

adoção de novos paradigmas sobre o conhecimento e a aprendizagem. O fortalecimento do 

SUS mediante melhorias e mudanças nas práticas de saúde, está relacionado com 

transformações na formação e qualificação de seus trabalhadores. 

 

3.8-  Matriz SWOT  
 

O planejamento da saúde passou por vários momentos, havendo a necessidade de 

adotar metodologias relacionadas às utilizadas em administração, umas advindas da teoria 
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administrativa e outras da área da saúde. Na década de 1960, a administração por objetivos 

e/ou resultados outorgava preeminência ao planejamento. As críticas movimento da qualidade 

e o interesse pela análise do meio ambiente empresarial trouxe como conseqüência à 

estruturação da escola contingencial da administração. Assim surge o planejamento 

estratégico e considerando a abordagem contingencial, podemos citar a teoria da contingência. 

(ANSOFF, et al, 1984)  

Para Ferreira, et al (1997), na Teoria da contingência, não há nada de absoluto nas 

organizações, ou seja, tudo é relativo. A abordagem contingencial explica que existe uma 

relação entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas que atendam a aos 

objetivos da organização. As técnicas administrativas são variáveis dependentes dentro do 

contexto funcional e as variáveis ambientais são independentes. 

O planejamento estratégico é uma das ferramentas da administração utilizadas em 

processos de mudanças e transformações que impõem Pensamento estratégico, segundo, é o 

sistema de levantamento de dados e avaliação cujo objetivo é definir a estratégia da empresa e 

ao qual devem subordinar-se todas as suas decisões e operações. (TEIXEIRA, 2010) 

O pensamento estratégico passou a ser utilizado a partir dos anos 1970 e a técnica 

mais clássica era a análise  SWOT. Esta análise define elementos que influenciam no 

ambiente de trabalho, estruturando-se o modelo básico para a formação da estratégia SWOT 

que em inglês: (strengths, forças; weaknesses, fraquezas; oportunities, oportunidades; e 

threats, ameaças). 

O uso da análise de SWOT, foi utilizado na área da saúde como método sugerido na 

publicação da Organização Pan-americana de Saúde para a realização da análise de 

viabilidade, sendo possível identificar as facilidades e dificuldades existentes na unidade a 

qual estava desenvolvendo o processo de planejamento, bem como identificar forças e 

oportunidades, fraquezas e ameaças (FOFA). 

A análise SWOT é um método útil na organização do planejamento estratégico. Por 

intermédio desta análise, pode-se relacionar e identificar as forças/fraquezas, oportunidades/ 

ameaças da organização em ambiente, deste modo, contribuir para uma melhoria do 

desempenho da Instituição. Neste sentido, força/oportunidade é algo positivo, e 

fraqueza/ameaça é algo negativo. Sendo assim, através desta análise, pode-se fazer uma 

investigação das forças e fraquezas do ambiente interno e das oportunidades e ameaças que 

advém do ambiente externo. 
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Figura 6: Matriz SWOT 

Fonte: (SILVA, 2010) 

 

O método SWOT é uma criação atribuída a Kenneth Andrews e Roland Christensen, 

professores deHarvard Business School, nos Estados Unidos da América. O objetivo foi 

conceber um modelo de avaliação competitiva de uma organização. É importante que as 

organizações e/ou unidades de saúde realizem constantemente uma avaliação frente à sua 

posição no mercado e através das avaliações, implementar estratégias para melhor dirimir os 

problemas. Essa avaliação da posição competitiva é realizada por meio da matriz SWOT. Este 

método utiliza dois eixos (o eixo das variáveis internas e o das variáveis externas), cada um 

deles composto por duas variáveis: pontos fortes e pontos fracos da organização; 

oportunidades e ameaças do meio externo. (BOMFIM, 2012) 

Planejar compreende o fazer gestão. E fazer gestão em saúde significa identificar 

problemas, desafios, necessidades. Em essência, é ter foco em resultados, considerando 

objetivos e metas preestabelecidas. Assim, o método SWOT para planejamento estratégico é 

uma potencialidade para uso em sistemas e serviços de saúde, cuja prática é hoje recorrente 

entre os gestores. Através da análise SWOT sigla inglesa que significa Forças, Fraquezas, 
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Oportunidades e Ameaças uma análise mais profunda torna-se possível e deste modo, dá-se a 

devida atenção ao meio que envolve o trabalho, o que é essencial, bem como pensá-lo de 

modo inteligente. (WRIGHT, 2000) 

A análise SWOT é elaborada na perspectiva de focar a síntese dos cenários, 

sintetizando os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Assim, consolidam-se 

todos os aspectos relevantes, tanto as situações macro-ambientais (demográficos, econômicos, 

tecnológicos, político-legais, sócio-culturais), quanto os fatores micro-ambientais (usuários, 

pontos de atenção, recursos materiais e humanos) que afetam diretamente as ações 

empreendidas. 

A declaração de visão na análise SWOT é a declaração da direção em que a empresa 

pretende seguir, ou ainda, um quadro do que a empresa deseja ser. Trata-se ainda da 

personalidade e caráter da empresa. Assim, a declaração de visão de uma empresa deveria 

refletir as aspirações da empresa e suas crenças. (FERREIRA, 1997) 

A Missão é a razão de ser de uma instituição; representa o negócio em que ela se 

encontra. É o papel desempenhado pela instituição em seu negócio. A Missão visa comunicar 

interna e externamente o propósito de seu negócio. Define o que ela é e o que ela faz. 

(WRIGHT, 2000) 

Uma maneira de representar a análise SWOT é pela construção de um retângulo, 

dividido em quatro partes, onde as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças são colocadas 

separadamente em cada pedaço Depois de realizada a análise SWOT, deve-se priorizar os 

esforços na busca de solução para aqueles pontos que mais afetam negativamente o trabalho. 

Com o estudo SWOT definido, podem-se identificar seus fatores críticos de sucesso. Assim, 

os objetivos e metas podem ser definidos com mais precisão e coerência. (GONZALEZ, 

2009). 
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O diagnóstico estratégico efetuado deve estar organizado em termos funcionais, isto 

é, associar a cada Ponto Forte ou Fraco um departamento ou área de atuação como, por 

exemplo, as vigilâncias, setor pessoal, assistência farmacêutica ou ESF. Desta forma podem-

se aproveitar as oportunidades e evitar as ameaças às estratégias.  

As medidas têm de ser eficazmente definidas e aplicadas, onde todos que estão 

envolvidos com o planejamento devem estar direcionando suas forças para que o objetivo 

proposto seja compreendido e aplicado prontamente de acordo com a missão da instituição. 

Em seguida com a análise do ambiente externo e interno evidenciam-se as oportunidades e 

ameaças e com a análise do ambiente interno as forças e fraquezas, a fim de procurar adequar 

e orientar o caminho a ser seguido para que se esteja cumprindo a missão em direção à visão, 

durante a análise através da matriz SWOT certificando-se de abordar cada uma das seguintes 

etapas durante a análise:  

1. Eliminar possíveis pontos fracos identificados em áreas nas quais enfrentam-se 

ameaças graves;  

2. Capitalizar as oportunidades descobertas onde tem pontos fortes significativos;  

3. Corrigir possíveis pontos fracos identificados em áreas que contêm oportunidades 

potenciais;  

4. Monitorar as áreas nas quais identificam-se pontos fortes para não ser 

surpreendido no futuro por possíveis riscos latentes. (TEIXEIRA, 2010) 

A mudança em um setor é constante e isto significa que a análise SWOT não pode 

ser feita uma única vez. É preciso rever a matriz regularmente à medida que o ambiente à sua 

volta muda. (FERREIRA, 1997). 

Com o feedback e controle, percebe-se que alguns ambientes mantêm-se estáveis, 

outros se desenvolvem lentamente, de maneira previsível. Outros ambientes podem mudar 

rapidamente e de maneira imprevisível.  

A análise SWOT é uma ferramenta extremamente útil e deve ser utilizada 

continuamente com o objetivo de clarear o caminho a ser seguido e o que deve ser feito. A 

estratégia SWOT resume-se em eliminar os pontos fracos em áreas onde existem riscos e 

fortalecer os pontos fortes em áreas onde se identificam oportunidades.(TEIXEIRA, 2010) 
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CAPÍTULO 4 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo serão apresentadas as contribuições de Paulo Freire e seus reflexos para 

a educação permanente em saúde. A educação à distancia é apresentada como facilitadora na 

construção das competências e habilidades para o exercício da prática profissional. Neste 

contexto o pensamente de Paulo Freire e suas contribuições conduziram a consolidação do 

objeto de estudo. Os pressupostos da Educação Permanente em Saúde e da Educação a 

Distância fazem uma conexão com os conceitos do educador Paulo Freire e nessa perspectiva, 

pretende-se mostrar a importância das práticas educativas utilizadas na educação 

profissionalizante.  

Com a atuação de Paulo Freire (1921-1997) e reconhecimento internacionais, 

conhecido principalmente pelo método de alfabetização de adultos que leva seu nome, ele 

desenvolveu um pensamento pedagógico assumidamente político. Para Freire, o objetivo 

maior da educação é conscientizar o aluno. 

 Educador e filósofo, Paulo Freire desenvolveu um pensamento pedagógico político. 

Para Freire, o objetivo da educação deve ser baseado em  conscientizar o aluno e que este atue 

em favor da própria libertação. Ele defendia o pensamento de que o educando assimilaria 

melhor o conhecimento a partir de um diálogo com a realidade, sendo ele mesmo responsável 

por sua própria educação, ao contrário da educação tecnicista e alienante. 

Freire (2005) propõe um modelo educacional que ultrapasse a educação que ele chama 

de “bancária”, a qual o educador deposita conteúdos, alienando e oprimindo os alunos, ao 

contrário ele mostra a importância do aluno em ser ativo e responsável por sua aprendizagem. 

 Para fazer uma articulação sobre o pensamento de Paulo Freire, a Educação a 

Distancia e a Educação Permanente, foram feitas leituras das seguintes obras do autor: 

Pedagogia do oprimido (1987), Pedagogia da autonomia (2002), Que fazer – teoria e prática 

em educação popular (1991), Medo e Ousadia: O cotidiano do professor (1986), 

Conscientização: teoria e prática da libertação (2001) e Pedagogia da esperança: um 

reencontro com a Pedagogia do oprimido (1992). 

 As reflexões apontadas nas obras do autor aliadas às propostas da EPS, relacionam-se 

a educação problematizadora para a Saúde, a partir da conscientização dos trabalhadores em 

refletir seu processo de trabalho, visando transformação da realidade por meio da autonomia e 

independência, buscando desenvolver indivíduos críticos e conscientes de suas necessidades. 
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Neste sentido, o profissional de saúde deve ser respeitado e valorizado, tornando-se sujeito 

crítico.Esta práxis transformadora e libertadora vai ao encontro da pedagogia freireana, 

contrário a dominação e a educação bancária. (FREIRE, 2005). 

As relações de Freire com a EAD é apresentada mediante interação dialógica, 

admitindo os saberes preexistentes para a construção do conhecimento. O conhecimento é 

feito de forma interativa, utilizando-se para isso a interação e o diálogo, porém, se não há 

profundo amor ao mundo e ao homem adicionado ao entendimento das diferenças, não haverá 

integração. (FREIRE, 1991). Neste sentido, a atuação do aluno no processo pedagógico deve 

estar relacionada aos conceitos de autonomia, emancipação e cidadania a partir da prática 

pedagógica dialógica e da valorização do conhecimento. 

É importante considerar o pensamente Freireano no campo da EaD e na EPS 

conduzindo o indivíduo à produção do conhecimento de forma  autônoma para o 

desenvolvimento da capacidade pedagógica de problematizar e identificar pontos sensíveis e 

estratégicos para a produção da integralidade e humanização. 

 

4.1- O pensamento de Paulo Freire 

 

Para contextualizar as idéias de Paulo Freire é necessário  abordar sua trajetória e 

ideologias que nos trouxe por meio de suas obras. Um dos precursores da Pedagogia 

Progressista no Brasil, Freire direciona a educação relacionando-a a uma educação 

multicultural, de forma libertadora e transformadora. Em suas reflexões, ele propõe a 

libertação dos homens e discute humanização. A pedagogia libertadora é apresentada em seu 

principal livro Pedagogia do Oprimido (1968). 

 Em seu pensamento, Freire explicita a necessidade de se fazer uma educação para 

uma sociedade que ouve, reflete, recria saberes e que necessita de uma pedagogia dialógica, 

sem preeminência do educador. Ele propõe uma educação solidária que defende a articulação 

do saber, do conhecimento, dos valores culturais, traduzindo-se em um trabalho em prol da 

coletividade, contrário à pedagogia da classe dominante. Este pensamento contribui para a 

libertação daquele que sente-se oprimido e dominado e defende que o sujeito deve ser 

transformado em sujeito cognoscente, ou seja, capaz de adquirir conhecimento por si próprio. 

(FREIRE, 2005) 
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O pensamento de Freire é contemporâneo, uni teoria e prática. O sujeito inserido em 

um contexto socioeconômico e cultural, tendo seus valores, conceitos e crenças valorizados, 

encontra-se constantemente em pleno processo educativo. Processo este que acontece no dia-

a-dia e nas relações sociais. Neste sentido, a relação entre quem ensina e quem aprende faz 

com que a educação formal se concretize.(FREIRE, 2005).  

Freire defende a educação libertadora, onde o indivíduo tem a liberdade de criar seus 

próprias ideais e firmar sua representação, e exercitar o pensamento para a criação de suas 

próprias respostas. Este modelo de educação permite gerar indivíduos com opiniões próprias, 

ganhando assim o seu espaço na sociedade. 

Ensinar inexiste sem aprender e foi aprendendo em sociedade que homens e mulheres 

descobriram a possibilidade de ensinar. Sendo assim, pode-se dizer que educador e educando 

devem fazer parte de um cenário onde a postura crítica é indispensável para codificar e 

decodificar os fenômenos do mundo que nos cerca. Portanto, ensinar não é transferir, 

depositar conhecimento ao educando, mas instigá-lo no sentido de que, como sujeito 

cognoscente, se torne capaz de inteligir e comunicar o inteligido. (FREIRE, 2005).  

O professor deve transmitir o conhecimento buscando proporcionar aos seus alunos a 

compreensão do que foi exposto e a partir daí permitir que o mesmo dê um novo sentido, ou 

seja, não dar respostas mas criar possibilidades, abrir oportunidades de indagação e sugestão. 

O educador deve instigar os alunos a pensar de forma crítica e reflexiva e não simplesmente 

ensinar conteúdos e dar respostas. As respostas não estão acabadas, para Freire o 

conhecimento não está acabado, deve sempre ser discutido de forma coletiva e recriado. 

Para Paulo Freire, o homem deve ser sujeito de sua própria educação, não objeto 

dela. Segundo o autor da famosa obra “Pedagogia da Autonomia”,o educador moderno deve 

ter em mente que o conhecimento não está completo, e que deve ser desenvolvido rumo a 

uma nova conscientização de mundo (FREIRE, 2011). 

A maioria das instituições adotam o modelo de ensino mais tradicional, tecnicista, 

onde o professor é o ator principal e os alunos são coadjuvantes. O professor transfere 

conteúdos e o aluno recebe sem poder transformá-los. Paulo freire em suas reflexões aponta 

que o processo ensino aprendizagem pode ser diferente, ou seja,  o aluno ao receber 

conhecimentos é capaz de se libertar, transformar e recriar os conhecimentos. Neste sentido, o 

ato de aprender e ensinar tem uma relação fundamental para o aluno e para o educador pois 

ambos aprendem mutuamente. O papel do educador é importante pois ele é o mediador do 
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processo ensino aprendizagem, ele é responsável por motivar o aluno a pesquisar sobre o 

conteúdo ministrado e assim favorecer a discussão e recriação dos conteúdos. Professores e 

alunos procuram juntos solucionar problemas, interagem procurando respostas para as 

perguntas. O aluno primeiramente aprende e depois ele descobre que pode passar seus saberes 

para o próximo pois o professor desta forma dá liberdade e  autonomia ao educando. "A 

autonomia pressupõe esta relação de interlocução e situações de aprendizagem cooperativas e 

solidárias. Neste processo, o papel do educador é indispensável como mediador do ensino-

aprendizagem, para dar forma estética e ética ao ato de ensinar." (SILVA, 2009) 

A obra de Paulo Freire "Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa." traz idéias sobre a docência e a discência, entre o aprender e o ensinar numa 

relação dialética, faz uma reflexão referente à autonomia como princípio pedagógico para 

uma educação libertadora. Freire parte do princípio que é possível o educador propiciar 

condições para que o educando desenvolva a subjetividade e crie suas próprias representações 

de mundo de acordo com os seus valores e concepções e de forma argumentativa possa 

defender um modelo de sociedade com mais cidadania.  São reflexões que têm como 

pressuposto pensar sobre as idéias de Freire e que estas sirvam de elemento teórico para 

repensar a prática pedagógica. A dialética entre o ensinar e aprender se constitui numa relação 

fundamental para criar um ambiente educativo dialógico, onde educador e educando, possam 

ensinar e aprender mutuamente. (SILVA, 2009) 

Segundo Freire (1996), a práxis educativa é um constante exercício em favor da 

construção e do desenvolvimento da autonomia de professores e alunos, não obstante 

transmitindo saberes, mas dando significados, construindo e redescobrindo os mesmos. O 

autor explica a necessidade de uma reflexão crítica sobre a prática educativa, sem a qual a 

teoria pode se tornar apenas discurso e a prática uma reprodução alienada, sem 

questionamentos. A teoria deve ser adequada à prática cotidiana do professor, que passa a ser 

um referencial para os seus educandos pois na verdadeira formação docente devem estar 

presentes a prática da criticidade. O autor afirma também que o professor deve ensinar a 

pensar certo, sendo a parte do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo e a 

utilização de um critério para transformar o conhecimento anterior sem qualquer 

discriminação. 

"A grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, depositar, oferecer, doar 

ao outro, tomado como paciente de seu pensar, a inteligibilidade das coisas, dos fatos, dos 

conceitos." (FREIRE, 2011) 
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Estes pensamentos nos fazem refletir que ensinar não é só passar conhecimentos ao 

outro, mas criar possibilidades para que o aluno possa criar novas situações, problematizando, 

analisando os fatos e relacionando-as com situações problemas do cotidiano. Assim, o sujeito 

repensa o que aprendeu e insere estes conhecimentos em sua realidade tendo em vista a sua 

própria cultura, formação e visão de mundo, deste modo favorecendo a reflexão sobre o 

conhecimento adquirido. 

 

4.2 – Paulo Freire e a Educação Permanente em Saúde 

 

 A Educação Permanente em Saúde está relacionada à Educação em Serviço, 

quando esta coloca a atribuição 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 determinado lugar. A Educação Continuada pertence à 

construção objetiva de quadros institucionais e à investidura de carreiras por serviço em 

tempo e lugar específicos. "A Educação Permanente em Saúde configura um desdobramento 

da Educação Popular ou da Educação de Jovens e Adultos, perfilando-se pelos princípios e 

diretrizes desencadeados por Paulo Freire." (CECCI, 2005) 

A educação dos profissionais da saúde apresenta-se ainda nos moldes tecnicista, sendo 

direcionada ao modelo tradicional utilizando-se uso de metodologias conservadoras, centrada 

no professor como detentor do saber, sem haver a integração entre professor, aluno e 

ambiente. Cabe ao professor transmitir conhecimento de forma que o aluno receba a 

informação e que esta seja repetida sistematicamente em sua vida profissional. (LOPES et al, 

2007). 

A prática da educação requer do profissional de saúde a proximidade com esta prática, 

tendo como eixo central a dimensão do desenvolvimento de capacidades individuais e 

coletivas visando a melhoria da qualidade de vida e saúde da comunidade assistida pelos 

serviços. As ações educativas que utilizam a metodologia problematizadora desenvolvem 

momentos de construção coletiva por significação. A escolha da abordagem pedagógica 

adequada deve estar vinculada ao objetivo da ação educativa. Deve-se considerar os 

profissionais de saúde e a comunidade como participantes ativos neste processo de 

aprendizagem e estar presentes em todos os momentos do planejamento, desenvolvimento e 
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avaliação do projeto político, técnico assistencial e pedagógico da equipe. (VASCONCELOS 

et al., 2009) 

A metodologia problematizadora é mais que uma abordagem educativa, traz uma 

postura educacional crítica sobre os elementos da realidade vivida pelos sujeitos do processo e 

considera que  os problemas do cotidiano são janelas de oportunidades para a construção de 

hipóteses que busquem soluções factíveis nos moldes da ação-reflexão -ação (BORDENAVE, 

1994; VASCONCELOS et al., 2009). 

Não existe uma divisão entre a saúde e a educação, ambas estão em sintonia 

contribuindo para a integralidade. Tanto a saúde como a educação buscam possibilidades para 

construir um sujeito em estado de aprendizado, aprendendo e construindo para contribuir na 

qualificação das práticas de saúde e do Sistema Único de Saúde (SUS). Para reproduzir uma 

modificação é fundamental debater as práticas e concepções no SUS, problematizando o 

processo de trabalho de cada equipe. Podemos relacionar as reflexões Freire (2011) à 

democratização do saber, a qual propicia discussões em equipe além de projetar 

possibilidades de avaliação e auto avaliação das práticas, na perspectiva de buscar opções de 

escolhas favorecendo assim a transformação do processo de trabalho e a socialização do 

conhecimento que de individual passa a ser coletivo. 

A concepção dialógica de Freire pode ampliar as fronteiras de atuação da Saúde da 

família, com maior resolutividade das ações e melhor impacto dos indicadores de saúde e de 

qualidade de vida da população assistida. Considera-se que esta é uma dimensão de 

fundamental importância na produção de cuidados de saúde, no processo de construção do 

SUS. (FREIRE, 1992). A prática problematizadora promove o diálogo entre profissionais e 

usuários, a autonomia cidadã, assim como incentiva estes sujeitos a adotarem uma postura 

ativa em seus ambientes políticos e sociais. (FERNANDES, 2010) 

 A relação entre a formação e a prática tem contribuído para uma assistência 

fragmentada e tecnicista. Para Ceccim e Feuerwerker (2004), a formação para a área da saúde 

deveria ter como objetivo a transformação das práticas profissionais e da própria equipe de 

trabalho do trabalho e estruturar-se a partir da problematização do processo de trabalho, 

desenvolvendo competências com foco no acolhimento e cuidado às várias dimensões e 

necessidades de saúde em prol do coletivo.  

Considerando as reflexões de Paulo Freire, a EPS surge como uma alternativa que 

incorpora saberes e práticas, propondo uma educação para a transformação das práticas 
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profissionais. O processo de qualificação dos profissionais de saúde deve ser estruturado a 

partir da problematização do seu processo de trabalho, cujo objetivo principal deve ser 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 (CECCIM; FEUERWERKER, 2004).  

A Educação Permanente em Saúde configura o desdobramento de vários movimentos 

de mudança na formação dos profissionais de saúde, resultando da análise das construções 

pedagógicas na educação em serviços de saúde, na educação continuada para o campo da 

saúde e na educação formal de profissionais de saúde. No Brasil, os movimentos de mudança 

na atenção em saúde está relacionada a mais ampla intimidade cultural e analítica com Paulo 

Freire, a autonomia intelectual com passagem pelo movimento institucionalista e nos 

movimentos de mudança na educação de profissionais de saúde um intenso engajamento. 

(CECCIM, 2005). 

A Educação Permanente em Saúde retrata os processos educativos dos profissionais de 

saúde, direcionando à práticas que vão além da educação em serviço e da educação 

continuada pois está relacionada a produção de saberes e de fazeres, devendo ser 

compreendidos em sua totalidade. Neste sentido, ensino, gestão, cuidado e o controle social, 

são fatores determinantes para a política de formação e desenvolvimento para o Sistema 

Único de Saúde (SUS), a chamada Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 

vigente no Brasil desde 2004, ao incitar a articulação das necessidades dos serviços de saúde, 

as possibilidades de desenvolvimento dos profissionais, a capacidade resolutiva dos serviços 

de saúde e a gestão social sobre as políticas públicas de saúde.  

A Educação Permanente em Saúde deve ser vista de forma libertária a qual pressupõe 

a demanda por formação técnica, mas principalmente a formação ética, humana e 

sociocultural, tendo como objetivo às práticas de saúde pautadas na responsabilidade social. 

Assim, qualquer forma de intervenção alienada seria oposta à libertação.  Paulo Freire 

defende a prática libertária porque exprime uma atitude comprometida com o aprender de 

maneira pensada e repensada. Os educandos se educam pois estão abertos pelo diálogo. Nessa 

atitude, as pessoas se libertam de suas certezas e buscam saberes que sejam capazes de 

transformar a si mesmo, aos outros e, consequentemente a própria realidade.(BUENO, 2014) 

A educação do profissional da saúde quando apresentada de forma tradicional, 

tecnicista e definitiva, fica presa a rotinas que, na maioria das vezes é reproduzida de forma 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832005000100013#nt5
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desvinculada do contexto que os demandou. Para Freire (2005), a educação bancária aliena o 

profissional que está inserido em um programa de capacitação. O profissional ao realizar um 

curso de capacitação deve intervir e repensar sua prática, criando novas técnicas, aprimorando 

suas atividades profissionais e compartilhando-as com a equipe. Quem a detém o 

conhecimento, tem dominação sobre os outros, sem interesse em propor mudanças no 

cotidiano e ambiente de trabalho. 

Contrapondo, a educação libertadora é capaz de transformar as pessoas de seres 

passivos a seres mais conscientes, mais livres e mais humanos, pois a inserção crítica na 

realidade permite aos seres um caráter reflexivo, implicando num constante ato de 

desvelamento da realidade. (FREIRE, 2005) 

Na concepção freireana, o homem precisa ter reflexão sobre a realidade e intervir 

(ação) em seu ambiente. Neste sentido, o profissional de saúde deve sempre inovar, criar e 

recriar, sendo capaz de descobrir novas possibilidade e soluções que poderão resolver uma 

série de problemas que surgem no ambiente de trabalho e assim, a educação libertadora 

propõe a educação para a vida e para o homem a partir da humanização, que ocorre num 

processo de conscientização da práxis, na ação-reflexão do homem em sua relação no mundo 

e com o mundo, para transformação cultural e social. (FREIRE, 2005) 

Para Freire (2011), a educação é uma forma de intervenção no mundo e essa 

intervenção pode favorecer a reprodução da ideologia dominante ou simplesmente romper 

barreiras. A ideologia dominante, oculta as verdades e permite o educando aceitar 

impossibilitando-o de refletir e questionar.Para Freire (2011), o educando pode ser capaz de  

superar esse condicionamento e não ser condicionado pela ideologia dominante. Sendo assim, 

Para isso, é necessário que este aluno/profissional de saúde, seja capaz de avaliar, escolher, 

decidir intervir, considerando a sua realidade histórico-social. 

A EPS, permite ao trabalhador o dialogo crítico sobre a realidade pois este vivencia 

situações diferenciadas as quais somente ele é capaz de solucionar. Sendo assim, é importante 

que o educador de voz ao profissional e através do diálogo ambos aprendem e descobrem 

novos significados. A construção da consciência é mediada pela realidade dos fatos, 

sintetizada nas situações problemas do dia a dia, sendo necessário que se efetive o trânsito da 

consciência ingênua para a consciência crítica, o que requer a curiosidade criativa, indagadora 

de um sujeito que reconhece a realidade inacabada, a problematização e a dialogicidade em 

torno dessas situações. (MITRE et al, 2008).  
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Freire (2011) propõe uma metodologia que reconhece a importância do indivíduo 

construir seus próprios conhecimentos e este sendo capaz de autogerenciar seu processo de 

aprendizagem. Neste sentido é necessário o respeito a sua autonomia: “o ensinar exige 

respeito à autonomia e à dignidade de cada um” (FREIRE, 2011).  

 

4.3 – A Educação à Distância e as contribuições de Paulo Freire 

 

A partir das reflexões de Paulo Freire a modalidade de ensino à Distância ganhou 

força. Freire viveu até 1997 e deixou um legado de conceitos e reflexões. A autonomia e a 

pedagogia dialógica se fazem presentes na Educação à Distância (EAD). Neste período a 

internet era muito primária, e os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) ainda não 

existiam. Nos dias de hoje, os AVA são muito usados e com eles, professores e estudantes 

podem se comunicar, trocar experiências através dos fóruns de discussões e aparatos digitais 

disponíveis através da Internet. O aluno consegue flexibilizar o seu horário de estudos pois 

possui autonomia para acessar de qualquer lugar os AVAS. É necessário que o aluno tenha 

acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Alguns momentos acontecem de 

forma presencial com professores mediadores que ficam plantão. O diálogo entre professor e 

aluno possibilita a criação de novas idéias sobre o conteúdo, abrindo portas para novas 

situações. Nesse sentido, surge a questão: é possível atuar na EAD, através de um AVA, 

considerando-se os princípios teórico-metodológicos de Paulo Freire? Inclusive na área de 

saúde?  

Os conhecimentos e saberes tecnológicos se renovam a cada dia, inclusive na área da 

saúde. A distribuição de serviços e de profissionais de saúde para o conjunto da população o 

mais próximo de sua moradia ou aqueles que procuram por atendimento faz com que se torne 

complexa a atualização permanente dos trabalhadores. Nessa perspectiva a Educação à 

Distância apresenta-se como uma alternativa para ajudar no processo ensino aprendizagem 

pois esta modalidade viabiliza a capacitação tendo em vista a mobilidade e flexibilidade que o 

alunos ganha para organizar os seus horários de estudos. Sendo assim, torna-se crucial o 

desenvolvimento de recursos tecnológicos de operação do trabalho. Neste cenário, é 

importante que o aluno seja perfilado pela noção de aprender a aprender, de trabalhar em 

equipe, de construir cotidianos fortalecendo assim a aprendizagem individual, coletiva e 

institucional. (VALLIN, 2015) 
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 As obras de Freire trazem, em sua essência, a preocupação com a formação do sujeito 

para autonomia, diálogo e emancipação, assumindo o compromisso que o autor chama de 

libertação dos oprimidos a partir da consolidação de uma práxis transformadora. (FREIRE, 

2011) 

A articulação entre os pressupostos de Paulo Freire e da Educação a Distância se dá 

quando o Freire afirma que o diálogo é eixo do conhecimento. Ele defende a importância do 

diálogo na relação pedagógica, quando ressalta que “a dialogicidade é a essência da educação 

como prática de liberdade”. (FREIRE, 2011) Na modalidade EAD, o aluno fica condicionado 

a pesquisa e estudo sobre o conteúdo, pois precisa dialogar sobre o assunto através do AVA. 

Neste sentido, professor e alunos aprendem com qualidade e os saberes do educando é 

valorado. 

Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. " (...) Por que não estabelecer uma 

‘intimidade’ entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que 

eles têm como indivíduos? (FREIRE, 2011) 

 Na defesa pela relação pedagógica dialógica, Paulo Freire propõe uma educação 

verdadeira, baseada no diálogo como processo político-crítico.O fruto do diálogo é a práxis, 

ou seja, a prática refletida. (ALMEIDA, 2009) Para o autor a prática deve ser discutida 

através do diálogo, que seja produtivo, possibilitando novas discussões e à medida que ele se 

conscientiza de sua inconclusão, ele se abre ao mundo e aos outros na busca de respostas. 

As reflexões de Paulo Freire são apresentadas nas propostas EaD quando a tecnologia 

permite a construção coletiva do conhecimento a partir de um pensamento autônomo do 

sujeito e na relação dialógica para troca de saberes, favorecendo assim a práxis crítico-

reflexivo. 

Uma das tarefas mais importantes da práxis educativo-crítica é fornecer condições 

para os educandos em suas relações uns com os outros, como os professores ensaiam a 

experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser 

pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva 

porque é capaz de amar. Assumir-se como sujeito por reconhecer-se como objeto. O 

crescimento de nós mesmos  não significa a exclusão dos outros. (FREIRE, 2011). 
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Para Freire (2011), a construção de conhecimento do objeto tem haver com o exercício 

da curiosidade, agindo de forma crítica de ‘tomar distância’ do objeto, de observá-lo, de 

delimitá-lo, e de ‘cercar’ o objeto ou fazer. 

"É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário a reflexão crítica, tem que ser de tal 

modo concreto que quase se confunda com a prática." (FREIRE, 2011, p. 39). 

Ensinar a distância é democratizar o saber e permitir que todos tenham acesso à 

educação, mesmo aqueles que possuem dificuldades de disponibilidade ou os que não estão 

satisfeitos com os meios tradicionais de ensino. O ensino à distância permite o acesso ao 

conhecimento, mesmo às pessoas que estejam em locais distantes.  

A relação entre EAD e Paulo Freire, ou seja, a possibilidade de uma pedagogia 

transgressora, como a proposta por Freire, encontra-se no que existe de incomum às duas: a 

interatividade pressuposta tanto nas propostas de Freire quanto nas propostas de uma EAD 

interativa e colaborativa, e que podem ser estudadas e visualizadas muito a partir da teoria 

interacionista de Vygotsky, assim como nos estudos sobre comunidades de prática, EAD 

colaborativa. (CARVALHO, 2012). 

 

 

Figura 7: Esquema da Teoria Interacionista de Vygotsky com a Pedagogia de Paulo Freire na 

perspectiva da EAD colaborativa 

Fonte: Carvalho, 2012 

 

 

Classificada como interacionista, a teoria construtivista é em sentido geral, o 

processo pelo qual um indivíduo desenvolve sua própria inteligência adaptativa e seu próprio 

conhecimento, interagindo com o meio. A teoria interacionista de Vygotsky, e todo este 

exercício de definição socioconstrutivista da interatividade, pode-se perceber uma intrínseca 

relação tanto com a pedagogia Freireana quanto com a proposta EAD colaborativa. 

(CARVALHO, 2012) 

O conceito de dialogicidade e o de conscientização, utilizados por Freire, uma das 

metodologias utilizáveis em EAD colaborativa, são facilmente legitimados pela teoria 

interacionista de Vygotsky. 
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A EAD colaborativa, trata-se de uma relação ensino-aprendizagem repleta de 

interatividade e autonomia dos sujeitos que convivem, dando ao processo a possibilidade de 

ser acolhedor e rico em diversidade, ao permitir que professor e alunos construam, engajados 

colaborativamente, as diretrizes e o desenrolar do curso. (CARVALHO, 2012) 

A Comunidade de práxis, ou Comunidade de aprendizagem, trata-se da relação de 

aprendizagem decorrente da ação colaborativa de um grupo, em torno do conteúdo, de 

maneira interativa. 

A apropriação da EAD e dos recursos que a ela pertence, deve estar fundamentada em 

novas experiências pedagógicas que questionam os sistemas educacionais tradicionais e a 

aderência às novas tecnologias as quais potencializam o processo ensino aprendizagem de 

forma libertadora e dialógica, em favor da promoção humana e da cidadania (PERES, 2004). 

Sendo assim, pode-se observar que a inserção da pedagogia educacional freireana na 

EAD é viável porém, é importante refletir sobre a possibilidade de pensar efetivamente sobre 

as reais necessidades do profissional/aluno, sendo este, conhecedor dos problemas associados 

ao seu ambiente de trabalho.  
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CAPÍTULO 5 - METODOLOGIA: 

 

5.1 – Tipo de Estudo 

 

O estudo realizado foi do tipo quanti-qualitativo, observacional e transversal, baseado 

em análise documental. A caracterização de uma pesquisa quanti-qualitativa ou mista difere 

dos estudos classificados como quantitativos e qualitativos, e deve valer-se de características 

de ambos, mesmo que enfatize um ou outro (PRATES, 2012). A opção por este tipo de estudo 

dar-se-á tendo em vista que a presente pesquisa previu a utilização de dados quantificáveis e 

de dados que exigem a inferência qualitativa, uma vez que foi necessário captar a realidade 

dinâmica da experiência dos sujeitos da pesquisa no processo de gestão através da aplicação 

da matriz SWOT.    

A pesquisa quantitativa permite a mensuração de opiniões, e atitudes em um universo, 

por meio de uma amostra que o represente estatisticamente. (NEVES, 1996; PATTON, 2002). 

É aquela que trabalha com variáveis expressas sob a forma de dados numéricos e emprega 

recursos e técnicas estatísticas para classificá-los e analisá-los. Em razão de sua maior 

precisão e confiabilidade, os estudos quantitativos são indicados para o planejamento de ações 

coletivas, pois seus resultados são passíveis de generalização, principalmente quando as 

amostras pesquisadas representam a população de onde foram retiradas (MARCONI; 

LAKATOS, 2005). 

A pesquisa qualitativa está mais relacionada ao levantamento de dados sobre as 

motivações de um grupo, em compreender e interpretar determinados comportamentos, a 

opinião e as expectativas dos indivíduos de uma população, ela pode ser associada com a 

coleta e análise de texto falado e escrito (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008). 

As pesquisas observacionais podem ser conduzidas sob quatro tipos de estudo, 

conforme o delineamento. São eles: série de casos, estudo de corte transversal, estudo de 

coorte e estudo caso controle. Este estudo será conduzido sob a forma transversal 

(CUMMINGS, 2003). 

A pesquisa transversal é realizada em um curto período de tempo, em um 

determinado momento. Descrevem os indivíduos de uma população com relação às suas 
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características pessoais e suas histórias de exposição a fatores causais (MARCONI, M. A.; 

LAKATOS, 2005). 

A análise documental associada à observação, são técnicas que se complementam em 

relação ao objeto de estudo proposto. Os documentos são registros escritos que proporcionam 

informações em prol da compreensão dos fatos e relações, ou seja, possibilitam conhecer o 

período histórico e social das ações e reconstruir os fatos, pois se constituem em 

manifestações registradas de aspectos da vida social de determinado grupo. (OLIVEIRA, 

2007). 

5.2 – Local ou cenário da pesquisa  

O estudo foi realizado a partir da análise dos projetos de intervenção e Matriz SWOT 

apresentados pelos alunos/gestores do Estado do Rio de Janeiro. 

 

5.3 - Participantes do estudo 

Os participantes da pesquisa foram doze profissionais de saúde que ocupam cargo de 

gestão no estado do Rio de Janeiro, que fizeram o curso de Micropolítica da Gestão e 

Trabalho em Saúde (MGTS) e preencheram a matriz SWOT. 

 

5.4. Procedimento de coleta  

Para a coleta de dados foram utilizados os trabalhos de conclusão de curso (TCC) 

caracterizado como projetos de intervenção para melhoria da gestão de seu ambiente 

apresentados pelos alunos do curso de MGTS/UFF e a matriz SWOT relacionado aos 

trabalhos citados. 

Para isso foram utilizados TCCs (projetos de intervenção) apresentados na data limite 

pela coordenação do curso para entrega, totalizando quarenta e nove projetos entregues. Foi 

elaborado um instrumento de coleta de dados (ICD) com as seguintes variáveis: sexo; grau de 

instrução; nome do projeto;regiões geográficasdo Rio de Janeiro com suas respectivas cidades 

(Anexo X);tipo de unidades que compõem a rede de atenção à saúde: hospital, UBS, UPA, 

Policlínica, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Secretaria Municipal de Saúde (nível 

central)e outras;e nível de atenção à saúde (primária, secundária ou terciária). Além das 

variáveis acima, foram identificadas as intervenções propostas, a execução das mesma se os 

resultados identificados.   
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A coleta de dados, foi realizada nos projetos que continham a Matriz SWOT 

preenchida. Foi enviado aos gestores um e-mail com uma breve apresentação do projeto e um 

convite para o preenchimento da referida matriz, na qual os alunos deveriam relacionar as 

fraquezas e forças referentes aos fatores internos e as oportunidades e ameaças referentes aos 

fatores externos. O preenchimento da Matriz SWOT foi realizada através do Google Docs. 

Nestes projetos também foram identificados os objetivos, as intervenções propostas, a 

execução das mesmas e os resultados identificados.  Ressalta-se que dos quarenta e nove 

alunos/gestores, apenas doze responderam a matriz SWOT. 

 

5.5. Critérios de Inclusão 

Projetos de intervenção que se caracterizavam como trabalho de conclusão de curso 

entregues até o dia trinta e um de dezembro de 2015, realizados por profissionais de saúde que 

ocupam cargo de gestão no estado do Rio de Janeiro e fizeram o curso de MGTS e com a 

matriz SWOT preenchida. 

 

5.6. Critérios de exclusão 

 

Projetos de intervenção que se caracterizavam como trabalho de conclusão de curso 

que não estavam com a matriz SWOT (IPN,2002) preenchida.  

 

5.7. Considerações éticas 

 

Os alunos/gestores que concordaram em participar da pesquisa, assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido através do Google Docs e receberam no e-mail 

convite as seguintes informações do pesquisador: a participação no estudo não seria 

obrigatória; não ofereceria riscos; seriam mantidos o anonimato e o sigilo das informações 

fornecidas. Em caso de dúvidas deveria entrar em contato com o pesquisador responsável ou 

com o Comitê de Ética da instituição. Tais dados estão assentados no TCLE anexado ao 

final da presente dissertação. 

A pesquisa seguiu as recomendações da Resolução466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde do Ministério da Saúde (MS)/Conselho Nacional de Saúde (CNS), que visa a 

assegurar os direitos dos sujeitos participantes de pesquisas (BRASIL, 2012). Ainda de 
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acordo com a referida resolução ─ e cumprindo o ritual protocolar ─ o projeto que originou 

a dissertação foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense/FM/UFF/HU, em 30 de setembro de 2015. 

 

5.8. Análise de dados 

Os dados quantitativos referentes aos projetos de intervenção foram analisados por 

meio do cálculo das frequências absoluta e relativa, considerando as variáveis do ICD. A 

seguir, foram apresentados na forma de tabelas e gráficos utilizando os recursos do software 

Microsoft Excel, versão 2007.  

Os dados qualitativos constantes da matriz SWOT foram analisados mediante a 

técnica de análise temática ou categorial preconizada por Bardin (2007), entendida como um 

conjunto de técnicas de pesquisa que, através de leitura e interpretação do conteúdo de 

qualquer classe de documentos, permite a realização da análise auxiliando na compreensão 

dos seus significados. Para a sua elaboração os seguintes passos foram adotados: pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Para isso foram escolhidos os projetos que tinham a matriz SWOT preenchida, sendo 

realizada leituras flutuantes do exposto, no sentido de formular hipóteses e objetivos para 

análise. Após procedeu-se a exploração do material sendo os dados agregados em unidades de 

registro afins; verificação das unidades de contexto; classificação das unidades de registro 

(UR) e codificação para agregar as UR. Por último os dados foram quantificados na 

frequência com que apareciam e agrupados em unidades de significação gerando a 

categorização. Foram contabilizadas apenas as respostas onde os temas se repetiam 

As categorias originadas foram:  

FORÇAS E OPORTUNIDADES:  

  Valorização das Pessoas      Disseminação da Informação    Organização dos serviços      

FRAQUEZAS E AMEAÇAS: 

  Relações Interpessoais e suas influências   Descontinuidade dos serviços (Política partidária)    

Financiamento insuficiente          
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CAPÍTULO 6 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1 – Características dos projetos de intervenção e seus autores 

O Sistema Único de Saúde (SUS) faz parte de um dos maiores sistemas públicos de 

saúde do mundo, sendo o único a garantir acesso integral, universal, igualitário e gratuito para 

toda a população. O SUS foi criado na Constituição de 1988 e a saúde se tornou direito do de 

todos os cidadãos. 

Os gestores do SUS são o Ministro da Saúde, em nível nacional, o Secretário de 

Estado da Saúde, em nível regional, e o Secretário Municipal de Saúde. Eles podem dividir 

funções, mas todos devem ser parceiros para garantir a saúde da população. 

Considerando os compromissos de cada um, é de responsabilidade da União 

coordenar os sistemas de saúde de alta complexidade e de laboratórios públicos. Por meio do 

Ministério da Saúde, a União planeja e fiscaliza o SUS em todo o País e o Ministério da saúde 

responde pela metade dos recursos da área; a verba é prevista anualmente no orçamento Geral 

da União. Quanto aos Estados, é dever dos governos, criar suas próprias políticas de saúde e 

ajudar na execução das políticas nacionais aplicando recursos próprios (mínimo de 12% de 

sua receita) além dos repassados pela União. Os Estados também repassam verbas aos 

municípios e coordenam sua rede de laboratórios, hemocentros e definem os hospitais de 

referência e gerenciam os locais de atendimentos complexos da região.(BRASIL, 2016) 

Em relação aos municípios, estes são responsáveis por garantir os serviços de 

atenção básica à saúde e prestar serviços em sua localidade, com a parceria dos governos 

estadual e federal. As prefeituras também criam políticas de saúde e colaboram com a 

aplicação das políticas nacionais e estaduais, aplicando recursos próprios (mínimo de 15% de 

sua receita) e os repassados pela União e pelo estado. Igualmente os municípios devem 

organizar e controlar os laboratórios e hemocentros. Os serviços de saúde da cidade também 

são administrados pelos municípios, mesmo aqueles mais complexos. 

Ao Distrito Federal, acumulam-se as competências estaduais e municipais, aplicando 

o mínimo de 12% de sua receita, além dos repasses feitos pela União.(BRASIL, 2016) 

Considerando os gestores de saúde que participaram do curso de Micropolíticas da 

Gestão e do Trabalho em Saúde no Estado do Rio de janeiro, 69 realizaram matrícula, porém 

a amostra foi composta por 49 gestores de saúde, tendo em vista que estes concluíram o curso 

e apresentaram o Trabalho de conclusão de curso (TCC) em forma de projeto de Intervenção. 
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Este formato de TCC, possibilitou que os gestores apresentassem propostas de 

melhorias para o seu ambiente de trabalho, tendo em vista os conteúdos adquiridos durante o 

curso, e que tivessem impacto na sua realidade. 

 

6.1.1 – Características dos sujeitos (sexo) 

Dos quarenta e nove participantes que apresentaram projetos, trinta e nove foram 

mulheres e dez foram homens. A tabela a seguir mostra os dados dos participantes por sexo: 

 

Tabela 1 – Distribuição dos participantes do curso de MGTS por sexo. 

Dados sociais Sexo: 

números  % 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

Total 

 

39 

10 

49 

 

80 

20 

100% 

Fonte: resultados da pesquisa. 

 

Os dados relativos à distribuição dos participantes por sexo confirmam a 

predominância do sexo feminino, com percentual de 80%. Fica corroborada a hegemonia 

feminina, mostrando que a maioria dos gestores de saúde é do sexo feminino. 

 

6.1.2 – Caracterização profissional 

Quanto ao grau de instrução, quarenta e cinco gestores possuem nível superior e 

quatro não informaram o grau de instrução. A formação dos gestores apresentou-se da 

seguinte forma: um estatístico, quatorze enfermeiros, três psicólogos, dois biólogos, um 

administrador industrial, sete médicos, um urbanista e arquiteto, três bacharéis em Direito, 

três administradores de empresa, dois nutricionistas, dois assistentes social, um fisioterapeuta, 

um médico veterinário, três cirurgiões dentistas, um pedagogo e quatro não informaram a sua 

formação. 
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Tabela 2 – Distribuição dos dados  referente à profissão dos participantes do curso de MGTS. 

Formação profissional números                        % 

 
 

Estatística 

Enfermagem 

Psicologia 

Biologia 

Administração 

Medicina 

Urbanismo 

Direito 

Nutrição 

Assistente social 

Fisioterapia 

Medicina Veterinária 

Odontologia 

Pedagogia 

Não informado 

Total 
 

 

1 

14 

3 

2 

4 

7 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

1 

4 

49 
 

 

 

 

2 

29 

6 

4 

8 

15 

2 

6 

4 

4 

2 

2 

6 

2 

8 

100 
 

 

     

Fonte: resultados da pesquisa. 

 

Dos 49 gestores de saúde, 14 são enfermeiros. Os dados contidos na tabela mostram 

predominância de profissionais com formação na área de Enfermagem e que atuam na 

atividade de gestão.  

 

Gráfico 1- Distribuição dos dados  referente à profissão dos participantes do curso de MGTS. 
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O modelo de gestão atual encontra-se em contínua transformação e principalmente de 

um processo de educação em saúde para a população e para os profissionais que compõem o 

cenário atual. 

A enfermagem possui um espaço neste cenário e adquire cada dia maior relevância na 

atuação dos Sistemas de Saúde, sendo valorizada pelo seu desempenho profissional e sua 

contribuição na implantação e na manutenção da política de saúde e, em gestão de sistema de 

saúde. (BARBOSA, 2004) 

É importante analisar como a formação do enfermeiro e as peculiaridades da profissão 

contribuem para a gestão do sistema de saúde. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Enfermagem - 

Parecer Nº CNE/CES 1.133/2001, apresentam as competências específicas da profissão dentre 

elas, destacam-se:  Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a 

serem gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; reconhecer-se como 

coordenador do trabalho da equipe de enfermagem; gerenciar o processo de trabalho em 

enfermagem com princípios de ética/bioética, com resolutividade tanto no individual como 

coletivo em todos os âmbitos de atuação profissional; reconhecer o papel social do enfermeiro 

para atuar em atividades de política e planejamento em saúde (BRASIL, 2001). 

A formação em saúde e o próprio sistema de saúde estão em fase de transformação, 

resultando um processo lento de construção e reconstrução onde todos os atores participam 

ativamente, ou seja, a clientela, profissionais e as instituições de saúde. (AARESTRUP; 

TAVARES, 2008) 

É importante que haja mudança no gerenciamento dos sistemas de saúde em todos os 

níveis organizacionais. Devido ao novo cenário, a assimilação da função de gerente municipal 

tornou-se nebulosa por ser uma função nova, desconhecida, com isso, o despreparo das 

equipes de saúde para assumirem a gerência e a liderança de funções. Para as autoras, 

Aarestrup e Tavares (2008), esse despreparo deve-se a formação acadêmica inadequada à 

realidade de saúde do país e às políticas institucionais, e assim distantes da integralidade dos 

sistemas de saúde. 

As escolas de formação vem sendo substituída gradativamente por uma pedagogia 

problematizadora e os currículos estão sendo modificados em função das novas diretrizes 

nacionais para a formação dos profissionais de saúde. Sendo assim, engajar o futuro 

profissional no contexto da saúde e prepará-lo para enfrentar os desafios sociais relacionados 



77 

 

à área de saúde é realmente necessário para a formação de profissionais. É importante formar 

profissionais críticos e reflexivos, capazes de refletir sobre o próprio processo de saúde-

doença em sua integralidade. 

 

6.1.3 –Regiões de saúde e pontos de atenção 

No Brasil a distribuição dos municípios perfaz um total de 5.570 e o estado do Rio de 

Janeiro com 92 municípios. (IBGE, 2015) 

O problema gerador, considerando esta estatística nos faz refletir quanto a 

pluralidade de condições vivenciadas pelos municípios e suas regiões lhes determina, diversas 

possibilidades e necessidades em todas as áreas. Essas diferenças ao desenhar as políticas 

públicas é uma tarefa complexa e fundamental. O diálogo com cada prefeito nos permite 

estabelecer contato direto com suas realidades locais. Estes desafios reúnem propostas no 

processo de construção do SUS nos municípios. Sendo assim, é importante que os municípios 

tenham profissionais e gestores capacitados e que cada gestor municipal se integre ao debate 

acerca das políticas públicas para o setor da saúde. (PEREIRA, 2004) 

Desde a VIII Conferência Nacional de Saúde de 1986 e em todo o processo de 

construção do Sistema Único de Saúde no Brasil, que se estende até os dias atuais, o princípio 

da regionalização foi denominado, debatido apresentado e proposto e já estava presente na 

Conferência Nacional de Saúde. Foi conteúdo indispensável à Seção da Saúde na Constituição 

Federal de 1988 e na Lei nº 8080/90, nas Normas Operacionais Básicas do SUS, no Pacto 

pela Saúde, no Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde e no Decreto Presidencial n. 

7508/11 e em outras leis, normas operacionais, pactos, decretos, resoluções e programas. Em 

muitos estados brasileiros, porém o processo de regionalização apresentava-se de forma lenta.  

O sistema de saúde, construído na forma de rede regionalizada e hierarquizada é citado 

no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Posteriormente, a Lei Federal nº 8.080, de 

1990 – Lei Orgânica da Saúde, a qual institucionalizou o Sistema Único de Saúde brasileiro e 

assim definiu a saúde como “direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício”e definiu, sob o princípio da 

descentralização, o papel central da regionalização da rede de serviços de saúde como diretriz 

do então novo sistema, o que foi reafirmado posteriormente pelas Normas Operacionais 

Básicas do SUS de 1996 (NOB 96) e pelo Pacto pela Saúde em 2006. (PINHEIRO; et al, 

2014) 
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Segundo Pinheiro e colaboradores (2014), o processo de regionalização priorizaria a 

autonomia entre os entes federados e a descentralização político-administrativa da gestão em 

saúde, buscando assim, uma forma de gestão integrada e regionalizada, ampliando o acesso 

com maior qualidade e menor custo. O processo de regionalização, alavancou em 2006 com o 

Pacto pela Saúde, o qual possibilitou o desenvolvimento de estratégias e instrumentos 

voltados para a integração de serviços, instituições e dinâmicas que reforçam a relação entre 

as três esferas de governo, beneficiando a assistência, a formação e gestão de recursos 

humanos e assim a alocações de tecnologias e insumos para a saúde. 

No estado do Rio de Janeiro, somente em 2007, foram institucionalizadas as regiões 

de saúde e seus Colegiados de Gestão Regional, futuras Comissões Intergestores Regionais, 

as quais atuaram por meio do programa Saúde na Área, da Secretaria de Estado de Saúde. 

Para acelerar o processo de regionalização, foram criadas ações conjuntas da Secretaria 

Estadual de saúde, Secretarias Municipais de Saúde e Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde, COSEMS RJ, realizadas no sentido de sua aceleração e do 

fortalecimento do SUS no estado do Rio de Janeiro. 

Em junho de 2011, o Decreto Presidencial nº 7.508 de 2011 trouxe mais avanços ao 

processo de regionalização do SUS no Brasil, pela regulamentação da Lei nº 8080/1990: 

dentre outras medidas, normatizava e disciplinava o modo de articulação interfederativa, por 

meio dos Contratos Organizativos da Ação Pública de Saúde (COAP), estabelecendo as 

Comissões Intergestores Tripartite, Bipartite e Regionais; e as regiões de saúde como 

referência para a organização das Redes de Atenção à Saúde e para a transferência de recursos 

financeiros entre os entes federados. (CASTRO 2011). 

Considerando os princípios e diretrizes do SUS, a adesão do estado do Rio de janeiro 

ao Pacto pela Saúde em 2006 reafirmou o compromisso dos gestores em relação ao 

fortalecimento da gestão regionalizada.  

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro em2007, a secretaria 

estadual de Saúde, implantou o Programa Saúde na Área, que tinha como finalidade 

aprofundar conhecimento sobre a organização da prestação de serviços de saúde dos 

municípios e estabelecer uma relação mais próxima entre os gestores e a SES, reforçando 

ainda mais a regionalização e institucionalizando as regiões de saúde e seus colegiados. 

(SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO, 2007) 
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Atualmente, o estado do Rio de Janeiro é dividido em nove regiões de saúde, cada 

qual com as suas especificidades quanto ao processo de regionalização: Baía de Ilha Grande, 

Baixada Litorânea, Centro Sul, Médio Paraíba, Metropolitana I, Metropolitana II, Noroeste, 

Norte e Serrana. 

A Baía de Ilha Grande,  caracterizada inicialmente por ser a menor região do estado do 

Rio de Janeiro,  em número de municípios e população, com 243.500 mil habitantes. É  

formada por Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty. 

A Baixada Litorânea, formada por nove municípios e uma população 679.493 mil 

habitantes, é formada por Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, 

Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro d’Aldeia e Saquarema. A 

Baixada Litorânea tem como destaque de seu processo de regionalização, o estabelecimento 

de Centrais de Regulação Municipal nos municípios de Búzios e Arraial do Cabo. 

Médio Paraíba em 1998, foi formado na região o Consórcio Intermunicipal de Saúde 

do Médio Paraíba (Cismepa), consórcio público de direito público o qual promove 

capacitação de profissionais, acompanhamento técnico das secretarias de saúde, 

desenvolvimento de projetos de saúde pública entre outras ações. A região é formada por doze 

municípios e mais de 855.193 mil habitantes. Foi também a primeira região do estado do Rio 

de Janeiro a demonstrar interesse e assinar o Coap. Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, 

Pinheral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta 

Redonda são os municípios que integram a região. 

A região Centro Sul, composta por 11 municípios e uma população de cerca de 

319.351 mil habitantes, reúne os municípios de Areal, Comendador Levy Gasparian, 

Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do Sul, Paty do 

Alferes, Sapucaia, Três Rios e Vassouras. 

A Metropolitana I: formada por doze municípios, com  9.873.610 mil habitantes, que 

concentram mais de 60% da população fluminense, é composta pelos municípios de Belford 

Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, 

Queimados, Rio de Janeiro, São João de Meriti e Seropédica. 

A Metropolitana II, com uma população de cerca de 1.940.391 mil habitantes, é 

formada por sete municípios: Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva 

Jardim e Tanguá. O processo de regionalização se iniciou durante a discussão para 

implantação de um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) regional pela 
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criação de uma Comissão das Regiões Metropolitanas. Desde então, a região é marcada pela 

integração entre os municípios, que, dentre outras ações, articularam a construção da Unidade 

de Pronto-Atendimento (UPA) de Rio Bonito, que beneficia também o município vizinho de 

Tanguá.  

A região Noroeste, segunda maior região de saúde do estado do Rio de Janeiro, com 

quatorze municípios,  possui 330.093 mil  habitantes, dos quais a maioria está concentrada em 

um municípiopolo,  Itaperuna. Sendo assim, a falta de recursos financeiros e humanos 

próprios nos outros treze municípios menores Aperibé, Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, 

Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, 

Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai, somada à grande 

distância entre a região e a capital fluminense, configura uma situação desfavorável ao 

processo de regionalização, que tem como uma das metas distribuir melhor a grande demanda 

que é absorvida pelo município polo. 

Na região Norte, existem diferenças econômicas entre os seus municípios, proveniente 

dos recursos gerados pela atividade do setor produtor de petróleo. Com 836.915 mil 

habitantes, os oito municípios da região, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Conceição de 

Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra 

enfrentam ainda um crescimento populacional associado a uma população flutuante, o que 

gera problemas sociais e dificulta o planejamento da saúde pública na região. 

A região Serrana possui o maior número de municípios inscritos e é a terceira mais 

populosa do estado, com 911.383 mil habitantes. É formada por dezesseis municípios: Bom 

Jardim, Cachoeira de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Guapimirim, 

Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, 

São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis e Trajano de Moraes. Afetada pela tragédia 

climática das fortes chuvas de janeiro de 2011, a região enfrentou dificuldades financeiras e 

estruturais na saúde e em todas as outras áreas, investindo na regionalização para se reerguer, 

resultando assim em iniciativas como a pactuação da Rede de Urgência e Emergência e a 

implantação de um Samu regional. 
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Figura 8: Mapas Regionais do estado do Rio de Janeiro 

Fonte: As nove regiões de saúde do estado do Rio de Janeiro (SES RJ, 2013).  
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Figura 9: Divisão Político-administrativa em Regiões de saúde 

Fonte: As nove regiões de saúde do estado do Rio de Janeiro (SES RJ, 2013).  

 

Os projetos foram direcionados a diferentes regiões, a seguir: oito projetos foram 

direcionados a região Metropolitana I, dez para a região Metropolitana II,três para a região 

Serrana, dez para a Baixada litorânea, quinze para a região Médio Paraíba e três para Centro 

Sul. 

 

Tabela 3 – Distribuição quanto as Regiões de saúde  

Região números 

 

% 

 

Metropolitana I 

Metropolitana II 

Serrana 

Baixada Litorânea 

Médio Paraíba 
Centro Sul 
Costa Verde 
Norte Fluminense 
Noroeste Fluminense 

 
8 

10 

3 

10 

15 

3 

0 

0 

0 

 
 

16 

21 

6 

20 

31 

6 

0 

0 

0 
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Total 
49 100% 

     

Fonte: resultados da pesquisa. 

A maioria dos projetos foram direcionados à Região Médio Paraíba tendo em vista o 

grande número de alunos matriculados do Município de Volta Redonda. Na ocasião houve 

uma demanda por capacitação, ou seja, existiam outros cursos acontecendo na região. Os 

profissionais envolvidos divulgaram o curso de Micropolíticas, elevando assim o número de 

matrículas e como consequencia deste processo, a maioria dos projetos de intervenção foram 

direcionados a esta região, como demonstrado da tabela abaixo. 

 Em seguida podemos observar às regiões Metropolitana I com oito projetos e a II com 

dez projetos devido a maior concentração de profissionais e de habitantes nesta região.  

 

A análise foi realizada considerando o local onde o mesmo causaria maior impacto, 

sendo os mesmos direcionados à hospitais, Unidades básicas de saúde (UBS), Unidades de 

pronto atendimento (UPA), Policlínica, CAPS, Nível central ou outros).  

 

6.1.4 – Caracterização quanto aos pontos de atenção beneficiados pelos projetos 

Quatro projetos foram direcionados à Hospitais, vinte e dois direcionados à UBS, 

cinco à policlínicas, treze à Nível central, dois à CAPS, nenhum projeto foi direcionado à 

UPA e três não foram direcionados à uma unidade específica. 

 

Tabela 4 – Distribuição quanto aos pontos de atenção beneficiados pelos projetos 

Local números 

 

% 

 

Hospital 

UBS 

Policlínicas 

Nível Central 

CAPS 

UPA 
Outros 
Total: 

  

 4 

22 

5 

13 

2 

0 
3 

49 
 

 
 

 

 

8 

45 

10 

27 

4 

6 

100% 

     

Fonte: resultados da pesquisa. 

Os projetos de intervenção em sua maioria foram direcionados às UBS (45%). Neste 

sentido, a maioria das intervenções foram direcionadas ao nível de atenção primário.   
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6.1.5 – Caracterização do Nível de Atenção 

Quanto ao nível de atenção, os projetos foram relacionados ao local e classificados 

como primário, secundário, terciário ou outros. Vinte e dois projetos foram direcionados ao 

nível de atenção primário, sete ao nível secundário, quatro ao nível terciário e dezesseis não 

foram direcionados a um nível específico de atenção. 

 

Tabela 5 – Distribuição quanto ao Nível de atenção 

Nível de Atenção números 

 

 

        % 

 

Primário 

Secundário 

Terciário 
Outros 
Total 

   

 

 
22 
7 
4 
16 
49 

 

 

 

 
45 
14 
8 
33 
100% 

     

Fonte: resultados da pesquisa. 

 

A tabela acima demonstra que os projetos de intervenção em sua maioria foram 

direcionados às UBS (45%) e ao nível de atenção primário.   

 

6.1.6– Propostas de intervenções apresentadas  

 

Quanto ao local, 27%  das intervenções foram destinadas ao Nível central, 10% foram 

destinadas à Policlínicas, 4% destinadas à CAPS, 8% a hospitais, 45% às Unidades básicas de 

Saúde (UBS) e nenhuma intervenção foi destinada aos UPAs. 

Das quarenta e nove intervenções propostas, treze foram executadas e dez já 

apresentaram resultados.  

Iremos destacar a seguir o local mais escolhido pelos gestores, as UBS. Das vinte e 

duas intervenções direcionadas à este local, cinco foram executadas e três já apresentaram 

resultados.  

Dentre as intervenções direcionadas às UBS, podemos destacar as mais citadas pelos 

gestores:  
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- capacitação dos profissionais quanto à construção da Rede Assistencial, contribuindo 

assim para a melhoria do desempenho dos profissionais em todos os níveis de atenção e 

funções do respectivo processo de produção;  

- desenvolvimento de novas competências, como a liderança, a gerência 

descentralizada e a auto-gestão, resultando em uma gestão de qualidade;   

- construção, reforma e /ou ampliação das unidades de saúde; negociar espaços, 

horários e tecnologias para adequação das atividades;  

- contratação de profissionais especializados conforme demanda; geração de práticas 

desejáveis de gestão e a atenção relacionando-as com as necessidades da população;  

- viabilizar o acesso a consultas especializadas e exames, fortalecendo a linha de 

cuidado; e 

- implementar protocolos clínicos e de acesso a consulta e principalmente priorizar a 

Atenção Básica como ordenadora do cuidado. 

 

A atenção básica em saúde constitui o primeiro nível de atenção à saúde adotada pelo 

SUS. É um conjunto de ações que engloba promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e 

reabilitação. Desenvolve-se por meio de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e 

participativas, sob a forma de trabalho em equipe,  direcionada a populações de territórios 

delimitados, pelos quais assumem responsabilidade. (SHIMAZAKI, 2009) 

Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, objetivando 

solucionar os problemas de saúde de maior freqüência e relevância das populações, sendo este 

o contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde. Deve-se considerar o sujeito em 

sua singularidade, complexidade e inserção sociocultural, além de buscar a promoção de sua 

saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que 

possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Porém com as travessias 

políticas e as fragilidades que o sistema hoje apresenta, houveram melhorias? Com a 

descentralização o sistema de saúde avançou? (SHIMAZAKI, 2009) 

No Brasil, a atenção básica é desenvolvida com alto grau de descentralização, 

capilaridade e próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a 

principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. É 

importante que ela se oriente pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, 

da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da 

humanização, da equidade e da participação social. (BRASIL, 2012) 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/smp_ras.php
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A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) se consolidou com o Sistema Único 

de Saúde (SUS), sob influências dos movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores 

das três esferas de governo. 

As UBS instaladas perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem 

desempenham um papel fundamental na garantia à população de acesso a uma atenção à 

saúde de qualidade.  

O suporte e infraestrutura necessária a este atendimento às UBS é um desafio que o 

Brasil, com mais de 100 milhões de habitantes (IBGE, 2015), com um sistema de saúde 

público, universal, integral e gratuito está enfrentando com os investimentos do Ministério da 

Saúde. Essa missão faz parte da estratégia Saúde Mais Perto de Você, que enfrenta os 

entraves à expansão e ao desenvolvimento da atenção básica no País. (BRASIL, 2012) 

O aumento dos recursos, desde a criação do PAB, a nova PNAB mudou o desenho do 

financiamento federal para a atenção básica, combinando equidade e qualidade. Em relação à 

equidade, o PAB Fixo diferencia o valor per capita por município, beneficiando o município 

mais pobre, menor, com maior percentual de população pobre e extremamente pobre e com as 

menores densidades demográficas. Pelo viés da qualidade, induz a mudança de modelo por 

meio da Estratégia Saúde da Família e cria um diferencial de qualidade que avalia, valoriza e 

premia equipes e municípios, garantindo aumento do repasse de recursos em função da 

contratualização de compromissos e do alcance de resultados. (BRASIL, 2012). 

A PNAB atualizou conceitos na política e inseriu elementos ligados ao papel desejado 

da AB na ordenação das Redes de Atenção. Avançou no reconhecimento de equipes para as 

diferentes populações e realidades do Brasil e delineou diversos formatos de equipes de Saúde 

da Família (ESF). 

A nova política articula a atenção básica com importantes iniciativas do SUS, como a 

ampliação das ações intersetoriais e de promoção da saúde, com a universalizaçãoPrograma 

Saúde na Escola (PSE) e expansão dele às creches – acordo com as indústrias e escolas para 

uma alimentação mais saudável, implantação de mais de quatro mil pólos da Academia da 

Saúde até 2014. O Telessaúde, a integração dos sistemas de informação e a nova política de 

regulação apontam para a ampliação da resolubilidade da atenção básica para a continuidade 

do cuidado do usuário, que precisa da atenção especializada. (BRASIL, 2012). 

Quando as Unidades Básicas de Saúde funcionam adequadamente, a comunidade 

consegue resolver com qualidade a maioria dos seus problemas de saúde.  A primeira 

preocupação de muitos prefeitos está direcionada à reforma ou mesmo a construção de 

hospitais. Para o SUS, todos as níveis de atenção são igualmente importantes, mas a prática 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php
http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_academia_saude.php
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_academia_saude.php
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_telessaude.php
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comprova que a atenção básica deve ser prioritária, pois possibilita melhor organização e 

funcionamento também dos serviços de média e alta complexidade. Estando bem estruturada, 

ela reduzirá as filas nos prontossocorros e hospitais, bem como o consumo abusivo de 

medicamentos e o uso indiscriminado de equipamentos de alta tecnologia. Isso porque os 

problemas de saúde mais comuns passam a ser resolvidos nas Unidades Básicas de Saúde, 

deixando os ambulatórios de especialidades e hospitais cumprirem seus verdadeiros papéis, o 

que resulta em maior satisfação dos usuários e utilização mais racional dos recursos 

existentes. (PEREIRA, 2004) 

 

6.2- Projetos de Intervenção com a Matriz SWOT preenchida: 

Considerando os gestores de saúde que participaram do curso de Micropolíticas da 

Gestão e do Trabalho em Saúde no Estado do Rio de janeiro, 69 realizaram matrícula, 49 

gestores de saúde apresentaram projetos de intervenção e 14 gestores preencheram a Matriz 

SWOT solicitada através do Google Docs. Dos 14 gestores, 2 foram excluídos. Um  por 

responder avaliando a qualidade do curso, sendo que o objetivo do preenchimento era a 

intervenção e o outro respondeu em duplicidade foram excluídos. Sendo assim restaram 12 

projetos de intervenção com a matriz SWOT respondida. 

Como mencionado durante a escrita desta dissertação, a análise SWOT define 

elementos que influenciam no ambiente de trabalho, estruturando-se o modelo básico para a 

formação da estratégia SWOT que em inglês: (strengths, forças; weaknesses, fraquezas; 

oportunities, oportunidades; e threats, ameaças). 

Esta análise utiliza um método útil na organização do planejamento estratégico. 

Pode-se relacionar e identificar as forças/fraquezas, oportunidades/ ameaças da organização 

em ambiente, deste modo, contribuir para melhoria do desempenho da unidade a qual o gestor 

de saúde atua. Sendo assim, força/oportunidade é algo positivo, e fraqueza/ameaça é algo 

negativo. Através desta análise, pode-se fazer uma investigação das forças e fraquezas do 

ambiente interno e das oportunidades e ameaças que advém do ambiente externo. 

 

Intervenções destinadas ao Nível Central: 

 

Título do projeto de intervenção:   



88 

 

1- INTERVENÇÃO PARA MELHORAR A TRAMITAÇÃO 

DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 

Região: Metropolitana I 

 

Intervenção: 

Criação do Grupo  de Trabalho para atuar em todos os processos de obtenção de 

produtos e serviços (licitações). Todos os processos da Secretaria Municipal de saúde (SMS) 

devem passar obrigatoriamente pela avaliação e participação do Grupo de Trabalho das 

Licitações, em todas as fases que tramitarem pela SMS, desde a sua gênese até o momento da 

assinatura do AUTORIZO pelo secretário Municipal de Saúde. Ademais, o Grupo de 

Trabalho das Licitações não se escusa de manter grande interação com os funcionários 

administrativos, buscando dirimir dúvidas e dar sempre celeridade aos processos. 

Objetivos: Agilizar e qualificar o processo dentro da Secretaria Municipal de Saúde, 

conferindo celeridade a tramitação também nas outras secretarias por onde passar ao 

apresentar o Projeto Básico com menos erros, permitindo correções mais rápidas das  

inconformidades encontradas. 

 

Resultados:  

Apesar do pouco tempo de atuação do grupo de trabalho das licitações, o mesmo tem 

demonstrado ser efetivo, obtendo redução no período de  

tramitação das licitações e representando interesse ganho para a gestão atual. 

 

Resposta do gestor: (Matriz SWOT) 

In
te

rn
as

 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

"profissionais capacitados para atuar na 

intervenção, ambiente de trabalho já 

estabelecido" 

"intervenção ainda incipiente, necessitando 

tempo de funcionamento para adquirir 

maturidade funcional." 

 

E
x
te

rn
as

 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

"necessidade de outras secretarias da 

prefeitura em obter o serviço executado 

pela intervenção." 

"aceitação da intervenção por outros 

departamentos da própria s ou de outras 

secretarias da prefeitura, que possam entender 
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 como intrusão em assunto alheio." 

 

 

Título do projeto de intervenção:   

2- REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MUNICÍPIO DE NITERÓI: A CRIAÇÃO DE 

COMPLEXO REGULADOR MINIMIZARIA AS DIFICULDADES?  

Região: Metropolitana II 

 

Intervenção: 

A realização de exames no município de Niterói e a criação de um complexo 

regulador através de reuniões planejadas que apresentam como proposta a identificação da  

existência dos exames na rede municipal e rotina dos pacientes para realização dos exames, 

resultando em uma listagem onde demonstra o local de agendamento e execução do exame, 

evitando a aquisição do mesmo através do processo administrativo.  

Objetivo: Investigar os benefícios que a formação de Complexo Regulador promoveria para a 

população. 

Resultados:  

Através das reuniões planejadas possibilitou-se conhecer os gestores, assim como a 

realidade de cada setor havendo troca de conhecimentos, a identificação dos problemas, 

desafios e avanços.  

A implementação da padronização de informações intersetoriais utilizando 

ferramentas como a comunicação interna (CI), procedimento operacional padrão (POP), 

ofícios, organogramas, fluxogramas entre outros, favoreceu a diminuição das compras 

equivocadas de exames, que em conjunto com a listagem dos exames, conseguimos perceber 

a possibilidade da criação de um complexo regulador para rede municipal de saúde de Niterói. 

O movimento de reconhecimento e reorganizanização do fluxo de exames, que 

abrange desde o agendamento à realização, começam gerar resolutividade, com empenho, 

dedicação, conhecimento articulado ao profissionalismo, começamos a construir uma nova 

história dentro da Fundação Municipal de Saúde de Niterói. 

Resposta do gestor: (Matriz SWOT) 
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In
te

rn
as

 
Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

"Favorece material para futuros estudos em 

regulação na saúde, impactos no orçamento 

da saúde. 

 

Enfatiza a importância da comunicação 

intersetorial entre gestores e unidades da 

rede. 

 

Ressalta as atribuições da assessoria técnica 

e sua importância. 

 

Chama atenção para a demanda de 

processos administrativos e judiciais 

gerados para aquisição de exames na rede. 

 

Estimula o estudo acerca da criação de 

complexo reguladores em municípios  

Se tornar um pessoa mais forte, com 

identidade pessoal definida. 

Se tornar um líder com ideais para melhorar 

a saúde pública. 

 

Se tornar um profissional mais forte 

preparado, comprometido, idealista." 

 

"Descontinuidade do serviço por conta do 

vinculo empregatício e força da política 

partidária na troca dos profissionais nos 

períodos da troca de governo, desvalorizando o 

profissional qualificado. 

 

Interesses políticos partidários que comandam 

a regulação de exames como "troca de 

moedas" beneficiando ao político e não ao 

usuário do SUS. 

 

Diversos vínculos empregatícios, 

apadrinhamento político, saúde em prol da 

política e não do usuário. 

 

Não realização do que é certo e necessário para 

o usuário, mais sim do que é conveniente para 

a política partidária e maquina administrativa. 

 

Cargos de confiança, onde podem ser 

facilmente removidos os profissionais, por 

exemplo: A exoneração de um profissional 

tecnicamente preparado para exercer a função 

para colocar outro profissional que não tem 

preparação, ou "escolaridade compatível." 

E
x

te
rn

as
 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

"- transformar a pratica profissional em 

material cientifico e futuros estudos. 

- crescimento profissional e pessoal 

- desconstruir padrões e sugerir novas 

diretrizes 

- valorizar a educação, pois ela transforma 

o ser humano e consequentemente o seu 

ambiente de trabalho. 

- mostrar que o SUS é um política que pode 

funcionar de maneira eficaz. 

- transforma pessoas... 

- oxigenar setores potencializando suas 

atribuições" 

"Ser exonerado do cargo  

 

Descontinuidade no serviço prejudicando o 

usuário do SUS 

Ausência de protocolos, instruções normativas, 

POPs entre outros 

 

Formações de grupos de profissionais que 

boicotam seu trabalho com medo de perder o 

cargo.  

 

Ser inteligente, gostar de estudar e fazer um 

bom trabalho é sinônimo de perder seu 

emprego quando se trata de trabalhar na saúde 

pública. Se for mulher, bonita e nova, piora 

pois sofre assédios morais e sexuais a todo 

momento... O que faz o profissional desanimar 

e as vezes deixar de lado seus ideais. 
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Se tornar corrupto. Se corromper pelas 

facilidades oferecidas." 

Intervenções destinadas as Unidades Básicas de Saúde (UBS): 

 

Título do projeto de intervenção:   

3- DESCENTRALIZANDO À ASSISTÊNCIA POR DISTRITO: A SAÚDE MAIS PERTO 

DE VOCÊ 

Região: Metropolitana II 

Intervenção: 

Descentralização das ações de média complexidade em Saúde por Distritos Sanitários através 

da implantação de especialidades nas UBS. 

Ações: Capacitação dos profissionais quanto à construção da Rede Assistencial;                                                                                                 

Construção, reforma e /ou ampliação das unidades de saúde;    - Contratação de profissionais 

especializados - conforme demanda;   - Análise Legal para criação de novos distritos do 

município; criação do Plano estratégico para descentralização. (em curso);   Fortalecimento da 

ABS (constantemente).    

Objetivos: Descentralizar as ações de média complexidade em saúde por Distritos           

Sanitários através da implantação de especialidades nasUBS sem ESF.  - Elaborar plano de 

ação estratégico para a implantação da descentralização; - Implantar os Distritos Sanitários no 

Município de Maricá.                                  

Resultados:  

Em andamento, mas sem apresentação dos resultados até o momento. 

 

Resposta do gestor: (Matriz SWOT) 

In
te

rn
as

 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

"Melhorar a qualidade da assistência em 

saúde 

Fortalecer o SUS 

promover a universalidade, integralidade, 

equidade, descentralização e participação 

"Adesão e participação dos profissionais da 

rede frente a autonomia, participação e 

avanços; desconstrução social do modelo 

assistencial" 
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social" 

 

 
E

x
te

rn
as

 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

"Desenvolver ações voltadas para as 

características territoriais  

Promover a saúde com mais eficácia 

Aumentar a oferta de serviços 

melhorar a qualidade de vida" 

 

"Financiamento insuficiente para custeio 

Mudança de interesse Político administrativo" 

 

 

Título do projeto de intervenção:   

4- CUIDADO COMPARTILHADO:OS DESAFIOS DO CUIDADO EM REDE À 

POPULAÇÃO DE RUA NA ATENÇÃO BÁSICA 

Região: Metropolitana II 

Intervenção: 

O consultório na Rua atuaria também junto às unidades básicas visando o 

aperfeiçoamento do acolhimento inicial desses usuários e o recebimento adequado dos 

encaminhamentos dessa equipe, estabelecendo um cuidado compartilhado com os dispositivos 

da rede. Objetivo: cuidado ao usuário realizado não só no território dos usuários, na rua, mas 

também junto às unidades dando apoio matricial e suporte técnico às equipes, tanto na rede 

básica de saúde quanto da urgência e emergência.                                                                

 

Resultados:  

O projeto não apresentou a eliminação do problema, pois este permanece embora 

com menor intensidade desde seu surgimento, mas houve redução na rede de saúde do 

município realizando o acolhimento e o cuidado em saúde da população em situação de rua. 

Quanto aos desafios de ampliar a rede de cuidados houve  êxito e a proposta de cuidado 

compartilhado teve uma ótima aceitação, melhorando a satisfação dos usuários na rede e junto 

às unidades de saúde e aos outros dispositivos da rede, pois estes se sentiram mais capacitados 

no cuidado uma vez que foi dado  o apoio técnico ao trabalho e ao cuidado, sem interferir na 

competência de cada um. E, uma das grande melhorias mostrou-se quando esses usuários, 
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moradores de rua, passaram a ser atendidos nas unidades sem a necessidade de um 

participante do consultório de rua para que esse atendimento ocorresse. 

 

Resposta do gestor: (Matriz SWOT) 

In
te

rn
as

 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

"Aumento do nível de conhecimento e das 

potencialidades das ferramentas de acesso e 

projetos nos SUS. Possibilitou ampliar os 

horizontes do ambiente interno com a 

equipe e com os trabalhadores de saúde." 

 

"dificuldades encontradas no município e na 

gestão quanto a seguir e potencializar as 

ferramentas no SUS. Falta de educação 

permanente em trabalhadores e vinculo 

precário gerando alta rotatividade de 

funcionários no trabalho." 

 

E
x
te

rn
as

 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

"melhorou acesso e acompanhamento dos 

usuários ao SUS" 

 

"mudança de modelo de gestão e gestores 

atravessados por interesse políticos" 

 

 

Título do projeto de intervenção:   

5- PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA MELHORIA DO DIÁLOGO ENTRE OS 

PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS E A GESTÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA 

FRIBURGO 

Região: Serrana 

Intervenção: 

Melhoria do diálogo entre os profissionais das unidades básicas e a gestão no 

município de Nova Friburgo, utilizando estratégia de aproximação gestão/assistência, baseado 

nos preceitos da Política de Humanização, através de: - Aplicação de um questionário semi-

estruturado para recolher as impressões dos profissionais de saúde acerca de seus processos de 

trabalho (dificuldades e facilidades) e sua relação com a gestão. 

Realização de rodas de conversa de frequência mensal para discutir e traçar metas 

para melhoria do cuidado nos serviços; 
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 Problematização usada como dispositivo de atualização e de comunicação entre as 

práticas dos profissionais de saúde e as práticas de gestão de forma a permitir o agenciamento 

multidisciplinar do coletivo em saúde.   Ações: Levar à reflexão da equipe de saúde sobre seu 

papel na produção do cuidado em saúde da população descrevendo as facilidades e 

dificuldades encontradas no serviço; Promover a negociação de espaços, horários e 

tecnologias para adequação das atividades do serviço; Utilização de instrumentos e 

procedimentos de coletas de dados que serão: Entrevista com questionário semi-estruturado e 

Roda de Conversa. 

Resultados: O projeto ainda não foi colocado em prática. 

Resposta do gestor: (Matriz SWOT) 

 

In
te

rn
as

 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

"Vantagem ser Gerente de Atenção Básica 

e ter governabilidade e autonomia." 

 

 

"Em relação ao meu trabalho de intervenção 

não tive nenhuma desvantagem." 

 

E
x
te

rn
as

 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

"organização do processo de trabalho 

dentro das unidades, aproximação da gestão 

assistência e educação permanente dos 

profissionais de saúde." 

"troca do gestor." 

 

 

Título do projeto de intervenção:   

6- ARTICULAÇÕES POSSÍVEIS: REPENSANDO O ATENDIMENTO EM SAÚDE 

MENTAL A PARTIR DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. 

Região: metropolitana I 

Intervenção: 

Intervenções: Fortalecer a rede de assistência ao usuário portador de transtorno 

mental através da melhoria da articulação entre a superintendência da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) e a Diretoria do Centro de Atenção Psicossocial (CAPs) do Município de 

Belford Roxo. 
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Ações:  reunião com os gestores;  treinamentos das equipes ESF/NASF;   -Coleta de 

Dados.                                                                                                                             

Objetivos:Promover o diálogo entre os diferentes serviços e fortalecer a rede de 

assistência ao usuário portador de transtorno mental tornando o acesso mais facilitado.Será 

feita uma conversa entre as superintendências de Saúde mental e estratégia de Saúde da 

Família para traçar como será realizado o “desmame” dos pacientes do CAPS para retornarem 

as suas unidades de origem, e quem serão esses pacientes; Pactuação da presença e 

participação dos profissionais do NASF nos fóruns de Saúde Mental no município; Todas as 

equipes ESF/NASF serão treinadas para que haja o estabelecimento de estratégias de trabalho 

articuladas com outros dispositivos de saúde; Treinamento das equipes NASF para ajudarem 

na coleta de informação dentro do CAPS adulto e junto com a equipe administrativa 

identificar esses pacientes; Treinamento das equipes de atenção básica, principalmente os 

médicos da ESF para procederem ao cuidado daquele paciente de sua área de cadastro; 

Treinamento das equipes de Saúde mental para os preceitos da Atenção Básica e NASF para 

que cada um entenda onde está inserido dentro do sistema em rede; Propor reuniões de 

pactuação de Projeto Terapêutico Singular, mensais por regional com equipes de cada área, 

ESF/NASF/ Equipe de saúde Mental; Propor a construção de um fluxo no primeiro fórum e 

ao final de 3 meses será feito o monitoramento e avaliação das ações. 

 

Resultados: o projeto de intervenção ainda não foi colocado em prática 

Resposta do gestor: (Matriz SWOT) 

In
te

rn
as

 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

"um projeto simples e sem custos pesados" 

 

 

"dificuldade das relações pessoais." 

 

E
x
te

rn
as

 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

"oportunidade de melhorar o acesso das 

pessoas a saúde." 

 

"a não aceitação do projeto" 
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Título do projeto de intervenção:   

7- ENFRENTAMENTO À DENGUE NO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES - RJ. 

Região: Serrana 

Intervenção: 

A construção e implantação do plano que permita prevenir e controlar processos 

epidêmicos de Dengue no Município de Trajano de Moraes. Definir fluxo de atendimento na 

atenção básica e seu encaminhamento para a rede especializada; definir fluxo de atendimento 

na rede de média e alta complexidade na região; garantir a gestão de medicamentos e 

insumos. 

Ações: Qualificar os profissionais municipais de saúde (protocolo clínico); 

acolher a avaliar os riscos dos pacientes com suspeitas de dengue no Posto Jalmeir de Moraes 

Viana e na Policlínica Augusto Lengruber (centro); estruturar e organizar o serviço do 

laboratório do Hospital Francisco Limongi para referência de diagnóstico da dengue e  

realização de exames para acompanhamento da evolução do quadro clínico dos pacientes; 

acompanhar a evolução do quadro clínico do paciente no seu domicílio através dos Agentes 

Comunitários de Saúde; orientar  pacientes sobre a doença  necessidade de retorno à Unidade; 

disponibilizar e acompanhar a Caderneta do Paciente com dengue em toda rede de saúde; 

sinais de alerta , encaminhar para o Hospital Francisco Limongi; implantar sala de hidratação 

na urgência no hospital; casos graves da doença com necessidade de leito de UTI encaminhar 

ao Hospital Municipal Raul Sertão em Nova Friburgo; garantir a remoção do paciente, em 

veículo apropriado, visando agilizar sua transferência para as Unidades de referência; 

capacitar profissionais do Hospital Francisco Limongi para caso de óbito; realizar 

levantamento dos medicamentos e insumos  para enfrentamento dos casos em período 

epidêmico agilizando aquisição dos mesmos; manter controle regular do estoque de 

medicamentos e insumos.  

Objetivos: definir fluxo de atendimento na atenção básica e seu encaminhamento 

para a rede especializada; definir fluxo de atendimento na rede de média e alta complexidade 

na região; garantir a gestão de medicamentos e insumos.     

Resultados: O projeto ainda não foi colocado em prática 
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Resposta do gestor: (Matriz SWOT) 

 

In
te

rn
as

 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

"A equipe é Solidária e coesa." 

 

"O processo de trabalho não está bem 

implantado." 

E
x

te
rn

as
 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

"As atividades de educação permanente que 

são disponibilizadas e o apoio para fazê-

las."  

"As estruturas físicas precárias e a Falta de 

insumos." 

 

 

 

Título do projeto de intervenção:   

8- ESTRATÉGIAS DE GARANTIA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA 

APOPULAÇÃO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS – RJ 

Região: serrana 

Intervenção: 

 Estratégias de garantia de acesso aos serviços de saúde para a população da Zona 

Rural do Município de Duas Barras- RJ.  Ações: Fazer um levantamento , através das equipes 

de ESF, no período de 12 meses, apontando as grandes carências das comunidades da zona 

rural, tendo como parâmetro os serviços de saúde mais procurados por estes usuários. 

(Consulta médica, de enfermagem e nutricionista, orientações quanto ao planejamento 

familiar, DSTs/ AIDS, amamentação, câncer, saúde bucal, serviço social como bolsa família, 

pesagem, atualização do cartão de vacina e serviços básicos como verificação de PA e teste de 

glicemia). A intenção prioritária é levar todos os serviços ofertados pelo município a todas as 

comunidades da zona rural do município de Duas Barras para isso: .A equipe irá fazer o 

levantamento em cada comunidade, para se chegar a necessidade real de cada localidade . A 

equipe irá fazer o quantitativo de cada atendimento e verificar se toda a população foi 



98 

 

atendida e a equipe da ouvidoria fará em loco, as perguntas pertinentes aos serviços, para 

termos a satisfação do serviço.  

Resultados: O projeto ainda não foi colocado em prática 

Resposta do gestor: (Matriz SWOT) 

In
te

rn
as

 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

"Fortalecimento na Atenção Básica, na 

zona rural do município de Duas Barras." 

"O processo de trabalho não está bem 

implantado." 

 

E
x

te
rn

as
 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

"A intervenção junto ao conselho de saúde 

para de criar um elo da população e 

projeto." 

"A descontinuidade por parte da rotatividade 

dos gestores." 

 

 

Título do projeto de intervenção:   

9- PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DO TESTERÁPIDO 

DA SÍFILIS NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIODE VOLTA REDONDA – RJ 

Região: Médio Paraíba 

Intervenção: 

Universalização do teste rápido da Sífilis na Atenção básica do Município de Volta Redonda.   

Ações: organização de treinamento dos profissionais de atenção básica, para a realização do 

teste rápido; captação precoce dos casos positivos  de sífilis na gestação;  notificação dos 

casos de sífilis na gestação detectados pelo teste rápido.   Objetivos: ampliar a potência da 

vigilância em saúde, nas gestantes e seus parceiros e isntitucionalizar o tratamento adequado, 

- Reduzir o número de nascimentos de bebês infectados por sífilis na maternidade do 

município.                                                                                                                                                                                

Resultados:  

Em andamento, mas sem apresentação dos resultados até o momento. 

Resposta do gestor: (Matriz SWOT) 

In
t

er n
a s Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 
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"Técnicos da SMS identificam a 

necessidade da implantação do projeto. 

Equipes estruturadas na AB. 

Apoio de gineco-obstetras aos generalistas 

da rede." 

 

"Resistência dos profissionais à prática do 

aconselhamento. 

"Dificuldade na abordagem das DST's com os 

usuários." 

"Fluxo do cuidado com a DST's ainda precário. 

Teste Rápido para Sífilis e AIDS" 

centralizados." 

E
x

te
rn

as
 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

"Oferta de Testes rápidos para diagnóstico 

pela SES/RJ 

Profissionais capacitados para o 

treinamento disponibilizados por outros 

municípios. 

Apoio do NDVS e SES/RJ para a 

descentralização do Teste Rápido na 

Atenção Básica." 

"Insuficiência de matéria-prima para a 

produção da Penicilina" 

Incerteza da constância na oferta do TR pela 

SES/RJ." 

 

 

 

 

 

Intervenções destinadas aos Hospitais: 

 

Título do projeto de intervenção:   

10- FUNÇÃO REGULADORA DA PORTA DE ENTRADA DE UMA EMERGÊNCIA 

PSIQUIÁTRICA: A EXPERIÊNCIA DO SRI DO HOSPITAL DE JURUJUBA 

Região: Metropolitana II 

Intervenção: 

A reestruturação da emergência psiquiátrica do HPJ em 1997 com a denominação de 

Serviço de Recepção e Intercorrências (SRI). 

Objetivo:  A implantação do SRI visava centralizar todas as decisões de intervenções 

a partir de um único serviço, com ênfase na abordagem multiprofissional e no tempo de 

observação da crise, preliminar à decisão de internação.  

Resultados:  

Uma vez  que o objetivo era à ampliação da participação do hospital público e ao 

fortalecimento de uma rede de cuidados, obteve-se bons resultados . Com os dados de uma 
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pesquisa de 17 anos, foi possível observar que a aposta inicial  no controle dos atendimentos 

de crise e nas indicações de internação produziram os efeitos planejados pela intervenção, 

sobretudo a redução no número total de internações e a redução das internações na rede 

contratada, diminuindo assim a relação dos usuários com as clínicas contratadas e 

favorecendo a vinculação dos mesmos à rede própria. 

 

Resposta do gestor: (Matriz SWOT) 

In
te

rn
as

 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

"Motivação da equipe; participação dos 

envolvidos; Reflexão sobre a ação da 

unidade 

disseminação de informação  

favorecimento de discussão." 

"Disseminação ainda reduzida.   Vínculos de 

trabalho precários e financiamento insuficiente 

a discussão gera conflitos entre unidades 

os dados precisam ser desmembrados." 

E
x
te

rn
as

 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

"Mobilização de profissionais   

Necessidade de organização da porta de 

entrada 

Mobilização de usuários 

interesse de profissionais em formação." 

"Falta prioridade da Prefeitura na saúde 

mental; descontinuidade de governos 

descaso com a saúde pública 

falta de compromisso com a gestão pública." 

 

 

Título do projeto de intervenção:   

11- ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS ATÉ O PÓS-ALTA:UMA ESTRATÉGIA 

PARA A SUPERAÇÃO DE DESAFIOS NO HOSPITAL ORÊNCIO DE FREITAS 

Região:  Metropolitana II 

Intervenção: 

Organização e direcionamento do prontuário pós-alta. Ações: sensibilizar, motivar e 

treinar a equipe para a adequada organização e o correto preenchimento dos prontuários; 

monitorar o procedimento de preenchimento das AIHs; diariamente os prontuários e elaborar 

chek-list de como fazer o fluxo e utilizar o Plano de Segurança do Paciente. 

Objetivos:  Adequar o processo de organização e montagem dos prontuários; 

Monitorar o fluxo do processo de montagem e organização do prontuário; Otimizar o correto 

preenchimento  das AIHs e Reduzir o tempo da alta à conclusão do faturamento. 
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Resultados: O projeto de intervenção ainda não foi colocado em prática. 

 

Resposta do gestor: (Matriz SWOT) 

In
te

rn
as

 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

"A vontade das pessoas, principalmente os 

diversos funcionários de carreira que tem se 

dedicado parte de sua vida na instituição." 

"O investimento em nossa instituição está 

muito longe do que se espera do Nível 

Central." 

E
x

te
rn

as
 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

"A grande procura de uma população 

enferma; a boa estrutura deixada pelo 

antigo INAMPS.." 

"Falta de investimento, 

A falta de uma continuidade por parte do 

gestor municipal, o que entra não mantém o 

que foi começado pele anterior.." 

 

 

Intervenções destinadas ao CAPS 

 

Título do projeto de intervenção:   

12- PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: A PRÁTICA DO PTS (Projeto Terapêutico Singular) 

NOS CAPS. 

Região: Médio Paraíba 

Intervenção: 

A prática do Projeto Terapêutico Singular nos CAPS                                             

Ações:Incluir no planejamento avaliação e monitoramento dos serviços; promover 

capacitação para os profissionais; implementar projetos que promovam a educação 

permanente; Incentivar o controle social junto aos Gestores; providenciar supervisão junto aos 

profissionais; cursos de capacitação junto aos  usuários; realizar PTS de cada usuário. 

Objetivos:   A reflexão dos gestores sobre as políticas públicas, suas práticas e planejamento;                                                                                                                                  

-possibilidade de uma organização e otimização na prática dos profissionais desses serviços;                                                                                                                          

- uma direção e um norte, que se torna vital no tratamento de cada pessoa com transtornos 

mentais.  

Resultados:  O projeto de intervenção ainda não foi colocado em prática. 
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Resposta do gestor: (Matriz SWOT) 

In
te

rn
as

 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

"Fortalecimento do SUS 

Motivação da Equipe 

Educação permanente 

Direção no tratamento 

Autonomia dos usuários dos serviços." 

"Descaracterização dos CAPS, que são 

considerados dispositivos da REFORMA 

PSIQUIÁTRICA; 

Estagnação do tratamento, o que leva a crises 

recorrentes; 

Estagnação da equipe de saúde mental." 

E
x
te

rn
as

 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

"Quando um CAPS funciona bem, e isso 

vai depender do PTS, a rede de atenção 

psicossocial torna-se eficaz. 

Sendo o CAPS um organizador da RAPS, 

rede de atenção psicossocial, torna-se 

fundamental seu funcionamento." 

 

"Retorno ao manicômio, a estaca zero, 

anulação da Reforma e paralisação na 

construção do SUS.." 

 

 

 

6.2.1- Projetos de Intervenção com a Matriz SWOT preenchida (quanto à Região) 

Dos 12 projetos de intervenção, 2 foram destinados à Metropolitana I, 5 foram 

destinados à região Metropolitana II, 3 destinados a região Serrana e 2 destinados a região 

Médio Paraíba. 

Tabela 6 – Distribuição quanto a Região (matriz SWOT) 

Região números 

 

 

% 

 

Metropolitana I 

Metropolitana II 

Serrana 

Baixada Litorânea 

Médio Paraíba 
Centro Sul 
Costa Verde 

 
2 

5 

3 

0 

2 

0 

0 

 
 

17 

41 

25 

0 

17 

0 

0 
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Norte Fluminense 
Noroeste Fluminense 
Total 

 

0 

0 

12 

0 

0 

100 
     

Fonte: resultados da pesquisa. 

 

 

Gráfico 2- – Distribuição quanto a Região (matriz SWOT) 

Fonte: resultados da pesquisa. 

 

6.2.2- Projetos de Intervenção com a Matriz SWOT preenchida (quanto ao ponto de atenção) 

Quanto ao local, 7 foram destinados à Unidades básicas de saúde (UBS), 2 

destinados a Hospitais, 2 destinados ao nível central e 1 destinado a CAPS. 

 

Tabela 7 – Distribuição quanto ao ponto de atenção (matriz SWOT) 

Local números 

 

% 

 

Hospital 

UBS 

Policlínicas 

Nível Central 

CAPS 

UPA 

 2 

7 

0 

2 

1 

0 

 
 

 

 

 

 

 

   17 

58 

0 

2 

1 

0 
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Outros 
Total 

  

0 
12 

 

0 
100 

 

     

Fonte: resultados da pesquisa. 

 

 

Gráfico 3- – Distribuição quanto ao Ponto de atenção (matriz SWOT) 

Fonte: resultados da pesquisa. 

 

Quanto ao nível de atenção, 7 foram direcionados ao nível primário, 1 ao nível 

secundário e 2 ao nível terciário e 2 não foram relacionados diretamente a um nível de 

atenção. 

 

6.2.3- Projetos de Intervenção com a Matriz SWOT preenchida (quanto ao Nível de atenção) 

 

Tabela 8 – Distribuição quanto ao Nível de atenção (matriz SWOT) 

Nível de atenção Números 

 

                        % 

 

Primário 

Secundário 

Terciário 

 
 

 
7 
1 
2 
2 

 

 

 

 

 

 

58 

8 

17 

17 
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Outros 
Total 
 

  

12 100 

 

 

 

 
 

 

Fonte: resultados da pesquisa. 

 

 

Gráfico 4- Distribuição quanto ao Nível de atenção (matriz SWOT) 

Fonte: resultados da pesquisa. 

 

6.2.4- Respostas das matriz SWOT quanto às Regiões (unificação das respostas) 

 

Quadro 2- Respostas das matriz SWOT quanto a Região Metropolitana I 

In
te

rn
as

 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

"profissionais capacitados para atuar na 

intervenção, ambiente de trabalho já 

estabelecido" 

"um projeto simples e sem custos pesados" 

 

"intervenção ainda incipiente, necessitando 

tempo de funcionamento para adquirir 

maturidade funcional." 

"dificuldade das relações pessoais." 

 

E
x
te

rn
as

 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

"necessidade de outras secretarias da 

prefeitura em obter o serviço executado 

"aceitação da intervenção por outros 

departamentos da própria SMS ou de outras 

secretarias da prefeitura, que possam entender 
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pela intervenção." 

"oportunidade de melhorar o acesso das 

pessoas a saúde." 

como intrusão em assunto alheio." 

"a não aceitação do projeto" 

Fonte: Matriz SWOT 

Quadro 3- Respostas das matriz SWOT quanto a Região Metropolitana II 

In
te

rn
as

 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

"Favorece material para futuros estudos em 

regulação na saúde, impactos no orçamento 

da saúde. 

 

Enfatiza a importância da comunicação 

intersetorial entre gestores e unidades da 

rede. 

 

Ressalta as atribuições da assessoria técnica 

e sua importância. 

 

Chama atenção para a demanda de 

processos administrativos e judiciais 

gerados para aquisição de exames na rede. 

 

Estimula o estudo acerca da criação de 

complexo reguladores em municípios  

Se tornar um pessoa mais forte, com 

identidade pessoal definida. 

Se tornar um líder com ideais para melhorar 

a saúde pública. 

 

Se tornar um profissional mais forte 

preparado, comprometido, idealista." 

"Melhorar a qualidade da assistência em 

saúde 

Fortalecer o SUS 

promover a universalidade, integralidade, 

equidade, descentralização e participação 

social" 

"Aumento do nível de conhecimento e das 

potencialidades das ferramentas de acesso e 

projetos nos SUS. Possibilitou ampliar os 

horizontes do ambiente interno com a 

equipe e com os trabalhadores de saúde."  

"Motivação da equipe; participação dos 

"Descontinuidade do serviço por conta do 

vinculo empregatício e força da política 

partidária na troca dos profissionais nos 

períodos da troca de governo, desvalorizando o 

profissional qualificado. 

 

Interesses políticos partidários que comandam 

a regulação de exames como "troca de 

moedas" beneficiando ao político e não ao 

usuário do SUS. 

 

Diversos vínculos empregatícios, 

apadrinhamento político, saúde em prol da 

política e não do usuário. 

 

Não realização do que é certo e necessário para 

o usuário, mais sim do que é conveniente para 

a política partidária e maquina administrativa. 

 

Cargos de confiança, onde podem ser 

facilmente removidos os profissionais, por 

exemplo: A exoneração de um profissional 

tecnicamente preparado para exercer a função 

para colocar outro profissional que não tem 

preparação, ou "escolaridade compatível." 

"Adesão e participação dos profissionais da 

rede frente a autonomia, participação e 

avanços; desconstrução social do modelo 

assistencial" 

"dificuldades encontradas no município e na 

gestão quanto a seguir e potencializar as 

ferramentas no SUS. Falta de educação 

permanente em trabalhadores e vinculo 

precário gerando alta rotatividade de 

funcionários no trabalho." 

"Disseminação ainda reduzida.   Vínculos de 
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envolvidos; Reflexão sobre a ação da 

unidade 

disseminação de informação  

favorecimento de discussão."  

"A vontade das pessoas, principalmente os 

diversos funcionários de carreira que tem se 

dedicado parte de sua vida na instituição." 

 

 

trabalho precários e financiamento insuficiente 

a discussão gera conflitos entre unidades 

os dados precisam ser desmembrados." "O 

investimento em nossa instituição está muito 

longe do que se espera do Nível Central." 

E
x
te

rn
as

 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

"- transformar a pratica profissional em 

material cientifico e futuros estudos. 

- crescimento profissional e pessoal 

- desconstruir padrões e sugerir novas 

diretrizes 

- valorizar a educação, pois ela transforma 

o ser humano e consequentemente o seu 

ambiente de trabalho. 

- mostrar que o SUS é um política que pode 

funcionar de maneira eficaz. 

- transforma pessoas... 

- oxigenar setores potencializando suas 

atribuições" 

"Desenvolver ações voltadas para as 

características territoriais  

Promover a saúde com mais eficácia 

Aumentar a oferta de serviços 

melhorar a qualidade de vida" 

"melhorou acesso e acompanhamento dos 

usuários ao SUS" 

"Mobilização de profissionais   

Necessidade de organização da porta de 

entrada 

Mobilização de usuários 

interesse de profissionais em formação." 

 "A grande procura de uma população 

enferma; a boa estrutura deixada pelo 

antigo INAMPS.." 

"Ser exonerado do cargo  

 

Descontinuidade no serviço prejudicando o 

usuário do SUS 

Ausência de protocolos, instruções normativas, 

POPs entre outros 

 

Formações de grupos de profissionais que 

boicotam seu trabalho com medo de perder o 

cargo.  

 

Ser inteligente, gostar de estudar e fazer um 

bom trabalho é sinônimo de perder seu 

emprego quando se trata de trabalhar na saúde 

pública. Se for mulher, bonita e nova, piora 

pois sofre assédios morais e sexuais a todo 

momento... O que faz o profissional desanimar 

e as vezes deixar de lado seus ideais. 

 

Se tornar corrupto. Se corromper pelas 

facilidades oferecidas." 

"Financiamento insuficiente para custeio 

Mudança de interesse Político administrativo" 

"mudança de modelo de gestão e gestores 

atravessados por interesse políticos" 

"Falta prioridade da Prefeitura na saúde 

mental; descontinuidade de governos 

descaso com a saúde pública 

falta de compromisso com a gestão pública."  

"Falta de investimento, 

A falta de uma continuidade por parte do 
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gestor municipal, o que entra não mantém o 

que foi começado pele anterior.." 

Fonte: Matriz SWOT 

 

Quadro 4- Respostas das matriz SWOT quanto a região Serrana 

In
te

rn
as

 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

"Vantagem ser Gerente de Atenção Básica 

e ter governabilidade e autonomia." 

"A equipe é Solidária e coesa." 

"Fortalecimento na Atenção Básica, na 

zona rural do município de Duas Barras." 

 

"Em relação ao meu trabalho de intervenção 

não tive nenhuma desvantagem." 

"O processo de trabalho não está bem 

implantado." 

"O processo de trabalho não está bem 

implantado." 

 

E
x
te

rn
as

 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

"organização do processo de trabalho 

dentro das unidades, aproximação da gestão 

assistência e educação permanente dos 

profissionais de saúde." 

"As atividades de educação permanente que 

são disponibilizadas e o apoio para fazê-

las."  

"A intervenção junto ao conselho de saúde 

para de criar um elo da população e 

projeto." 

"troca do gestor." 

"As estruturas físicas precárias e a Falta de 

insumos." 

"A descontinuidade por parte da rotatividade 

dos gestores." 

Fonte: Matriz SWOT 

 

Quadro 5- Respostas das matriz SWOT quanto a Região Médio Paraíba 

In
te

rn
as

 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

"Técnicos da SMS identificam a 

necessidade da implantação do projeto. 

Equipes estruturadas na AB. 

Apoio de gineco-obstetras aos generalistas 

da rede." 

"Fortalecimento do SUS 

"Resistência dos profissionais à prática do 

aconselhamento. 

Dificuldade na abordagem das DST's com os 

usuários. 

Fluxo do cuidado com a DST's ainda precário. 

Teste Rápido para Sífilis e AIDS 
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Motivação da Equipe 

Educação permanente 

Direção no tratamento 

Autonomia dos usuários dos serviços." 

 

centralizados." 

"Descaracterização dos CAPS, que são 

considerados dispositivos da REFORMA 

PSIQUIÁTRICA; 

Estagnação do tratamento, o que leva a crises 

recorrentes; 

Estagnação da equipe de saúde mental." 

E
x
te

rn
as

 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

"Oferta de Testes rápidos para diagnóstico 

pela SES/RJ 

Profissionais capacitados para o 

treinamento disponibilizados por outros 

municípios. 

Apoio do NDVS e SES/RJ para a 

descentralização do Teste Rápido na 

Atenção Básica." 

"Quando um CAPS funciona bem, e isso 

vai depender do PTS, a rede de atenção 

psicossocial torna-se eficaz. 

Sendo o CAPS um organizador da RAPS, 

rede de atenção psicossocial, torna-se 

fundamental seu funcionamento." 

"Insuficiência de matéria-prima para a 

produção da Penicilina 

Incerteza da constância na oferta do TR pela 

SES/RJ." 

"Retorno ao manicômio, a estaca zero, 

anulação da Reforma e paralisação na 

construção do SUS.." 

 

Fonte: Matriz SWOT 

 

6.2.5- Análise SWOT quanto ao Nível de atenção e ao Ponto de atenção na Rede 

Quanto ao nível de atenção, 7 projetos foram direcionados ao nível primário, 1 ao 

nível secundário e 2 ao nível terciário e 2 não foram relacionados diretamente a um nível de 

atenção. Quanto ao local, 7 foram destinados à Unidades básicas de saúde (UBS), 2 

destinados a Hospitais, 2 destinados ao nível central e 1 destinado a CAPS. 

Sendo assim, mais de 50 % dos projetos de intervenção foram destinados à Unidades 

básicas de saúde (UBS) em nível primário. 

Os projetos de intervenção com a matriz SWOT anexada, em sua maioria foram 

direcionados às UBS (58%). Neste sentido, a maioria das intervenções foram direcionadas ao 

nível de atenção primário.   

Das doze intervençõesapresentadas, seis foram executadas e quatro apresentaram 

resultados os quais seguem abaixo: 
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6.2.6- Intervenções implantadas com Matriz SWOT contendo resultados: 

 

Título do projeto de intervenção:  INTERVENÇÃO PARA MELHORAR A 

TRAMITAÇÃODOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 

Região: Metropolitana I / Nível Central 

 

Intervenção: Criação do Grupo  de Trabalho para atuar em todos os processos de obtenção de 

produtos e serviços (licitações). Todos os PB da SMS devem passar obrigatoriamente pela 

avaliação e participação do Grupo de Trabalho das Licitações (GTL), em todas as fases que 

tramitarem pela SMS, desde a sua gênese até o momento da assinatura do AUTORIZO pelo 

Secretário Municipal de Saúde. Ademais, o GTL não se escusa de manter grande interação 

com os funcionários administrativos da CPL, da SMG e da PGM, buscando dirimir dúvidas e 

dar sempre celeridade aos processos. 

Objetivos: Agilizar e qualificar o processo dentro da Secretaria Municipal de Saúde, 

conferindo celeridade a tramitação também nas outras secretarias por onde passar ao 

apresentar o Projeto Básico com menos erros, permitindo correções mais rápidas das  

inconformidades encontradas. 

Resultados: Apesar do pouco tempo de atuação do GTL (Grupo de trabalho das licitações), o 

mesmo tem demonstrado ser efetivo, obtendo redução no período de tramitação das licitações 

e representando ganho para a gestão atual. 

Resposta do gestor: (Matriz SWOT) 

In
te

rn
as

 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

"profissionais capacitados para atuar na 

intervenção, ambiente de trabalho já 

estabelecido" 

"intervenção ainda incipiente, necessitando 

tempo de funcionamento para adquirir 

maturidade funcional." 

E
x
te

rn
as

 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

"necessidade de outras secretarias da 

prefeitura em obter o serviço executado 

"aceitação da intervenção por outros 

departamentos da própria SMS ou de outras 

secretarias da prefeitura, que possam entender 
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pela intervenção." como intrusão em assunto alheio." 

 

Título do projeto de intervenção:  REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MUNICÍPIO DE 

NITERÓI: A CRIAÇÃO DE COMPLEXO REGULADOR MINIMIZARIA AS 

DIFICULDADES?  

Região: Metropolitana II / Nível central 

Intervenção:A realização de exames no município de Niterói e a criação de um complexo 

regulador através de reuniões planejadas que apresentam como proposta a identificação da  

existência dos exames na rede municipal e rotina dos pacientes para realização dos exames, 

resultando em uma listagem onde demonstra o local de agendamento e execução do exame, 

evitando a aquisição do mesmo através do processo administrativo.  

Objetivo: Investigar os benefícios que a formação de Complexo Regulador promoveria para a 

população. 

Resultados: Através das reuniões planejadas possibilitou-se conhecer os gestores, assim como 

a realidade de cada setor havendo troca de conhecimentos, a identificação dos problemas, 

desafios e avanços.  

A implementação da padronização de informações intersetoriais utilizando 

ferramentas como a comunicação interna (CI), procedimento operacional padrão (POP), 

ofícios, organogramas, fluxogramas entre outros, favoreceu a diminuição das compras 

equivocadas de exames, que em conjunto com a listagem dos exames, conseguimos perceber 

a possibilidade da criação de um complexo regulador para rede municipal de saúde de Niterói. 

O movimento de reconhecimento e reorganizanização do fluxo de exames, que 

abrange desde o agendamento á realização, começam gerar resolutividade, com empenho, 

dedicação, conhecimento articulado ao profissionalismo, começamos a construir uma nova 

história dentro da Fundação Municipal de Saúde de Niterói. 

 

Resposta do gestor: (Matriz SWOT) 

In
te

rn
as

 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

"Favorece material para futuros estudos em 

regulação na saúde, impactos no orçamento 

da saúde. 

"Descontinuidade do serviço por conta do 

vinculo empregatício e força da política 

partidária na troca dos profissionais nos 
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Enfatiza a importância da comunicação 

intersetorial entre gestores e unidades da 

rede. 

 

Ressalta as atribuições da assessoria técnica 

e sua importância. 

 

Chama atenção para a demanda de 

processos administrativos e judiciais 

gerados para aquisição de exames na rede. 

 

Estimula o estudo acerca da criação de 

complexo reguladores em municípios  

Se tornar um pessoa mais forte, com 

identidade pessoal definida. 

Se tornar um líder com ideais para melhorar 

a saúde pública. 

 

Se tornar um profissional mais forte 

preparado, comprometido, idealista." 

períodos da troca de governo, desvalorizando o 

profissional qualificado. 

 

Interesses políticos partidários que comandam 

a regulação de exames como "troca de 

moedas" beneficiando ao político e não ao 

usuário do SUS. 

 

Diversos vínculos empregatícios, 

apadrinhamento político, saúde em prol da 

política e não do usuário. 

 

Não realização do que é certo e necessário para 

o usuário, mais sim do que é conveniente para 

a política partidária e maquina administrativa. 

 

Cargos de confiança, onde podem ser 

facilmente removidos os profissionais, por 

exemplo: A exoneração de um profissional 

tecnicamente preparado para exercer a função 

para colocar outro profissional que não tem 

preparação, ou "escolaridade compatível." 

E
x
te

rn
as

 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

"- transformar a pratica profissional em 

material cientifico e futuros estudos. 

- crescimento profissional e pessoal 

- desconstruir padrões e sugerir novas 

diretrizes 

- valorizar a educação, pois ela transforma 

o ser humano e consequentemente o seu 

ambiente de trabalho. 

- mostrar que o SUS é um política que pode 

funcionar de maneira eficaz. 

- transforma pessoas... 

- oxigenar setores potencializando suas 

atribuições" 

"Ser exonerado do cargo  

 

Descontinuidade no serviço prejudicando o 

usuário do SUS 

Ausência de protocolos, instruções normativas, 

POPs entre outros 

Formações de grupos de profissionais que 

boicotam seu trabalho com medo de perder o 

cargo.  

Ser inteligente, gostar de estudar e fazer um 

bom trabalho é sinônimo de perder seu 

emprego quando se trata de trabalhar na saúde 

pública. Se for mulher, bonita e nova, piora 

pois sofre assédios morais e sexuais a todo 

momento... O que faz o profissional desanimar 

e as vezes deixar de lado seus ideais. 

Se tornar corrupto. Se corromper pelas 

facilidades oferecidas." 

 

Título do projeto de intervenção:  CUIDADO COMPARTILHADO: OS DESAFIOS DO 

CUIDADO EM REDE À POPULAÇÃO DE RUA NA ATENÇÃO BÁSICA 
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Região: Metropolitana II / UBS 

Intervenção:O cuidado compartilhado, no qual  o Consultório na Rua atuaria também junto às 

unidades básicas visando o aperfeiçoamento do acolhimento inicial desses usuários e o 

recebimento adequado dos encaminhamentos dessa equipe, estabelecendo um cuidado 

compartilhado com os dispositivos da rede. Objetivo: um cuidado atuado não só no território 

dos usuários, na rua, mas também junto às unidades dando apoio matricial e suporte técnico às 

equipes, tanto na rede básica de saúde quanto da urgência e emergência.                                                                

Resultados: O projeto não apresentou a eliminação do problema,pois este permanece com 

menor intensidade desde seu surgimento, mas houve uma redução na rede de saúde do 

município realizando o acolhimento e o cuidado em saúde da população em situação de rua. 

Quanto aos desafios de ampliar a rede cuidados houve  êxito e a proposta de cuidado 

compartilhado teve uma ótima aceitação, melhorando a satisfação dos usuários na rede e junto 

às unidades de saúde e aos outros dispositivos da rede, pois estes se sentiram mais capacitados 

no cuidado uma vez que foi dado  o apoio técnico ao trabalho e ao cuidado, sem interferir na 

competência de cada um. E, uma das grande melhorias mostrou-se quando esses usuários, 

moradores de rua, passaram a ser atendidos nas unidades sem a necessidade de um 

participante do consultório de rua para que esse atendimento ocorresse. 

 

Resposta do gestor: (Matriz SWOT) 

In
te

rn
as

 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

"Aumento do nível de conhecimento e das 

potencialidades das ferramentas de acesso e 

projetos nos SUS. Possibilitou ampliar os 

horizontes do ambiente interno com a 

equipe e com os trabalhadores de saúde." 

 

"dificuldades encontradas no município e na 

gestão quanto a seguir e potencializar as 

ferramentas no SUS. Falta de educação 

permanente em trabalhadores e vinculo 

precário gerando alta rotatividade de 

funcionários no trabalho." 

 

E
x

te
rn

as
 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

"melhorou acesso e acompanhamento dos 

usuários ao SUS" 

 

"mudança de modelo de gestão e gestores 

atravessados por interesse políticos" 
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Título do projeto de intervenção:  FUNÇÃO REGULADORA DA PORTA DE ENTRADA 

DE UMA EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA: A EXPERIÊNCIA DO SRI DO HOSPITAL 

DE JURUJUBA 

Região: Metropolitana II / Hospital 

Intervenção:A reestruturação da emergência psiquiátrica do HPJ em 1997 com a denominação 

de Serviço de Recepção e Intercorrências (SRI). 

Objetivo:  A implantação do SRI visava centralizar todas as decisões de intervenções 

a partir de um único serviço, com ênfase na abordagem multiprofissional e no tempo de 

observação da crise, preliminar à decisão de internação.  

Resultados: Uma vez  que o objetivo era à ampliação da participação do hospital público e ao 

fortalecimento de uma rede de cuidados, obteve-se bons resultados . Com os dados de uma 

pesquisa de 17 anos, foi possível observar que a aposta inicial  no controle dos atendimentos 

de crise e nas indicações de internação produziram os efeitos planejados pela intervenção, 

sobretudo a redução no número total de internações e a redução das internações na rede 

contratada, diminuindo assim a relação dos usuários com as clínicas contratadas e 

favorecendo a vinculação dos mesmos à rede própria. 

 

Resposta do gestor: (Matriz SWOT) 

In
te

rn
as

 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

"Motivação da equipe; participação dos 

envolvidos; Reflexão sobre a ação da 

unidade 

disseminação de informação  

favorecimento de discussão." 

"Disseminação ainda reduzida.   Vínculos de 

trabalho precários e financiamento insuficiente 

a discussão gera conflitos entre unidades 

os dados precisam ser desmembrados." 

E
x

te
rn

as
 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

"Mobilização de profissionais   

Necessidade de organização da porta de 

entrada 

Mobilização de usuários 

interesse de profissionais em formação." 

"Falta prioridade da Prefeitura na saúde 

mental; descontinuidade de governos 

descaso com a saúde pública 

falta de compromisso com a gestão pública." 
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6.2.7- Análise das intervenções implantadas com Matriz SWOT contendo resultados: 

 

Das quatro intervenções que apresentaram resultados, duas foram direcionadas ao 

Nível Central, uma à UBS e outra para um hospital. As intervenções foram implantadas com 

resultados foram satisfatórios, porém as fraquezas e as ameaças às intervenções mais 

frequentes foram:  

"Descontinuidade do serviço por conta do vinculo empregatício e força da política 

partidária na troca dos profissionais";e 

"Dificuldade das relações pessoais e o processo de trabalho não está bem 

implantado."  

Sendo assim, as doze matrizes foram analisadas para confrontar com as informações 

anteriores.  

 

6.2.8- Análise das Matrizes SWOT em sua totalidade 

Foram analisadas as doze matrizes SWOT preenchidas e no quadro 6 é possível 

observar os resultados mais frequentes. As Forças (referem-se ao ambiente interno) e as 

Oportunidades mais frequentes (referem-se ao ambiente externo). 

As fraquezas (referem-se ao ambiente interno), podem atrapalhar a execução do 

projeto e as ameaças (influencias do ambiente externo), podem interferir no sucesso da 

intervenção. 

Os dados quantitativos referentes aos projetos de intervenção foram analisados por 

meio do cálculo das frequências absoluta e relativa, considerando as variáveis do ICD. A 

seguir, foram apresentados na forma de tabelas e gráficos utilizando os recursos do software 

Microsoft Excel, versão 2007.  

Os dados qualitativos constantes da matriz SWOT foram analisados mediante a 

técnica de análise temática ou categorial preconizada por Bardin (2007), entendida como um 

conjunto de técnicas de pesquisa que, através de leitura e interpretação do conteúdo de 

qualquer classe de documentos, permite a realização da análise auxiliando na compreensão 

dos seus significados. Para a sua elaboração os seguintes passos foram adotados: pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Para isso foram escolhidos os projetos que tinham a matriz SWOT preenchida, sendo 

realizada leituras flutuantes do exposto, no sentido de formular hipóteses e objetivos para 
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análise. Após procedeu-se a exploração do material sendo os dados agregados em unidades de 

registro afins; verificação das unidades de contexto; classificação das unidades de registro 

(UR) e codificação para agregar as UR. Por último os dados foram quantificados na 

frequência com que apareciam e agrupados em unidades de significação gerando a 

categorização. Foram contabilizadas apenas as respostas onde os temas se repetiam. 

 

As categorias originadas foram:  

FORÇAS E OPORTUNIDADES são aspectos positivos da Matriz SWOT as quais 

estão relacionadas as seguintes categorias: 

  Valorização das Pessoas      Disseminação da Informação    Organização dos serviços      

FRAQUEZAS E AMEAÇAS são aspectos negativos da Matriz SWOT as quais estão 

relacionadas as seguintes categorias: 

  Relações Interpessoais e suas influências   Descontinuidade dos serviços (Política partidária)    

Financiamento insuficiente          
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Quadro 6- Quantitativo de respostas frequentes 
In

te
rn

a
s
 

Forças (Strengths) Frequência 

das 

respostas 

Fraquezas (Weaknesses) Frequência 

das 

respostas 

" Reflexão sobre a ação da 

unidade, disseminação de 

informação e  

favorecimento de 

discussão." 

"A vontade das pessoas, 

principalmente os diversos 

funcionários de carreira que 

tem se dedicado parte de 

sua vida na instituição." 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

"Descontinuidade do serviço 

por conta do vinculo 

empregatício e força da 

política partidária na troca dos 

profissionais nos períodos da 

troca de governo, 

desvalorizando o profissional 

qualificado." 
 

"Dificuldade das relações 
pessoais e o processo de 
trabalho não está bem 
implantado." 

 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

E
x
te

rn
a

s
 

Oportunidades 

(Opportunities) 

 Ameaças (Threats)  

 

"Desenvolver ações 

voltadas para as 

características territoriais  

promovendo a saúde com 

mais eficácia, visando a 

necessidade de 

organização da porta de 

entrada." 

 

"Interesse de profissionais 

em formação." 

 

 

3 

 

 

 

5 

 
"Financiamento insuficiente" 
 

"mudança de modelo de 

gestão e gestores 

atravessados por interesse 

políticos" 

 

"Relações Interpessoais" 

 
 

 

2 

 

8 

 

 

2 

 

Fonte: matriz SWOT preenchida pelos gestores 

 

FORÇAS E OPORTUNIDADES:  

  Valorização das Pessoas      Disseminação da Informação    Organização dos serviços      

FRAQUEZAS E AMEAÇAS: 

  Relações Interpessoais e suas influências   Descontinuidade dos serviços (Política partidária)    

Financiamento insuficiente          
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Em relação às FORÇAS as respostas mais frequentes estavam relacionadas à:  

Valorização das Pessoas, com 6 respostas similares: "vontade das pessoas, principalmente os 

diversos funcionários de carreira  que tem se dedicado parte de sua vida na instituição", 

fortalecendo e favorecendo a implantação das intervenções no ambiente interno. 

Em relação às OPORTUNIDADE as respostas mais frequentes estavam relacionadas 

à: Valorização das Pessoas, com 5 respostas similares: "Interesse de profissionais em 

formação." favorecendo assim a implantação das intervenções no ambiente externo. 

Em relação às FRAQUEZAS as respostas mais frequentes estavam relacionadas à: 

Descontinuidade dos serviços (Política partidária) com 6 respostas similares: 

"Descontinuidade do serviço por conta do vinculo empregatício e força da política partidária 

na troca dos profissionais nos períodos da troca de governo, desvalorizando o profissional 

qualificado.", enfraquecendo e prejudicando a implantação das intervenções no ambiente 

interno. 

Em relação às AMEAÇAS as respostas mais frequentes estavam relacionadas à: 

Descontinuidade dos serviços (Política partidária), com 8 respostas similares: "mudança de 

modelo de gestão e gestores atravessados por interesse políticos", ameaçando e prejudicando 

a implantação das intervenções, considerando as influências do ambiente externo em relação 

ao ambiente interno. 

Agrupando as FRAQUEZAS e as AMEAÇAS mais frequentes na matriz SWOT, 

referentes às doze intervenções, podemos observar que as mesmas estavam relacionadas às 

Relações Interpessoais e suas influências com 5 respostas similares e Descontinuidade dos 

serviços (Política partidária) com 14 respostas similares. O assunto que mais predominou foi 

referente a categoria: descontinuidade dos serviços por conta da política partidária. 

Sendo assim podemos destacar as seguintes respostas dos gestores relacionadas ao 

assunto: 

1- "Descontinuidade do serviço por conta do vinculo empregatício e força da política 

partidária na troca dos profissionais nos períodos da troca de governo, desvalorizando o 

profissional qualificado". 

2- "Interesses políticos partidários que comandam a regulação de exames como "troca de 

moedas" beneficiando ao político e não ao usuário do SUS". 

3- "Diversos vínculos empregatícios, apadrinhamento político, saúde em prol da política e 

não do usuário". 
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4- "Não realização do que é certo e necessário para o usuário, mais sim do que é 

conveniente para a política partidária e maquina administrativa." 

5- "Cargos de confiança, onde podem ser facilmente removidos os profissionais, por 

exemplo: A exoneração de um profissional tecnicamente preparado para exercer a função 

para colocar outro profissional que não tem preparação, ou "escolaridade compatível." 

6- "Ser exonerado do cargo" 

7- "Se tornar corrupto. Se corromper pelas facilidades oferecidas." 

8- "mudança de modelo de gestão e gestores atravessados por interesse políticos" 

9- "descontinuidade de governos descaso com a saúde pública falta de compromisso com a 

gestão pública."  

10- "A falta de uma continuidade por parte do gestor municipal, o que entra não mantém o 

que foi começado pele anterior.." 

11- "troca do gestor." 

12- "A descontinuidade por parte da rotatividade dos gestores." 

Neste sentido podemos observar que a descontinuidade administrativa e a influência 

político partidária no funcionamento dos serviços, comprometem o funcionamento do SUS.  

Na área gerencial, as instituições gestoras, em se tratando da valorização diferencial 

dos sujeitos que realizaram cursos de capacitação em gestão, nem sempre se consolida, na 

medida em que prevalece a prática de distribuição de cargos na estrutura administrativa em 

função dos interesses político-partidários ou pressões corporativas que obrigam os gestores a 

buscar garantir a "governabilidade" da sua gestão, reproduzindo-se, assim o mau 

funcionamento dos serviços que caracteriza a gestão do SUS em várias áreas. (PAIM, 2007) 

O processo de institucionalização da gestão do Sistema Único de Saúde pode ser 

caracterizado como um movimento pendular de descentralização/centralização, regido pelo 

esforço de se implantar o pacto federativo incorporado à Constituição de 1988. Desencadeado 

a partir de 1993, tem sido pontuado ao longo dos últimos quinze anos pela elaboração e 

implementação de políticas e estratégias que incidem sobre a missão das instituições gestoras 

em cada esfera de governo, estabelecendo as relações intergovernamentais.(PAIM, 2007) 

Esse movimento descentralizador foi iniciado com a implementação das Normas 

Operacionais Básicas de 1993, NOB 01/93(BRASIL, 1993) e especialmente a Norma 

Operacional Básica de 1996, NOB 01/96(BRASIL, 1996), que influenciaram na redefinição 

de funções e competências das três esferas de governo (federal, estadual e municipal) no que 

se refere à gestão, organização e prestação de serviços de saúde, através da transferência de 
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recursos (financeiros, basicamente, mas também físicos, humanos e materiais) do nível 

federal e estadual para os municípios. (LEVCOVITZ, 2001) 

Os avanços conquistados na descentralização e a engenharia política exercitada para 

garantir o comando único em cada esfera de governo, diante da especificidade da Federação 

brasileira, não devem obscurecer a vulnerabilidade do sistema às mudanças de governos, de 

gestores e de partidos. 

Estudos revelaram que o sistema de saúde brasileiro atualmente é alvo de disputa e 

coexistência de modelos assistenciais diversos, com características que derivam de tendências 

em constantes conflitos e dos modelos hegemônicos ao lado daqueles que buscam 

transformações. (SIMÕES, 2003) 

O gerenciamento de saúde deve ser desenvolvido por profissional competente, capaz 

de liderar e agregar valor ao potencial de sua equipe, aproveitando os recursos financeiros, 

tecnológicos, materiais e humanos de modo a aumentar a produção dos serviço em 

conformidade com o modelo assistencial pautado na epidemiologia social. (ANDRÉ, 2007) 

Para conduzir processos de mudança nas organizações, dentre as competências do 

gestor local, a de liderança é mencionada por estudiosos da Administração, como 

indispensável. Essa competência é definida como a capacidade de reunir pessoas em torno de 

projetos, metas, objetivos e processos de trabalho, obtendo resultados significativos, 

motivando o grupo e clima de trabalho favorável (GRAMIGNA, 2007)  

Nesta perspectiva, como produto desta dissertação,  optamos por criar uma 

comunidade através do ambiente virtual Comunidade de práticas, um projeto é desenvolvido 

pelo DAB (Departamento de Atenção Básica, da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério 

da Saúde – DAB/SAS/MS). Com o objetivo de discutir sobre as FRAQUEZAS e as 

AMEAÇAS mais frequentes, os tópicos de discussões apresentados na comunidade foram 

direcionados à Relações Interpessoais e suas influências e  Descontinuidade dos serviços 

(Política partidária), os quais iremos observar no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 7 – COMUNIDADE DE PRÁTICAS - PARTICIPAÇÃO DOS GESTORES 

NO APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO (PRODUTO)  

 

O Brasil é um país com uma variabilidade imensa de culturas, territórios e desafios. 

Na Atenção Básica à Saúde não é diferente, acontece de forma múltipla e plural.  As  equipes 

de trabalhadores e gestores desenvolvem, de maneira singular, um  trabalho de saúde mais 

próximo ao cidadão, às suas necessidades e às características de cada território.  

Essas possibilidades constituem um patrimônio do SUS. Sendo assim, torna-se 

necessário um espaço que torne possível que esses gestores e trabalhadores possam se 

encontrar, compartilhar experiências e constituir uma rede colaborativa voltada para a 

melhoria das condições de trabalho e da qualidade da atenção à saúde prestada à população.  

(BRASIL, 2016) 

A Comunidade de Práticas se propõe a ser esse espaço dinâmico, com efetivo valor 

de uso para o SUS. O projeto consiste de um conjunto de estratégias articuladas em torno de 

uma proposta principal: a oferta de uma plataforma virtual que possibilite a constituição de 

comunidades virtuais entre os trabalhadores e gestores da atenção básica das três esferas de 

governo. (BRASIL, 2016) 

A aposta no espaço virtual se dá pela necessidade de superar as barreiras da distância 

e do isolamento, utilizando as ferramentas da Web 2.0 para potencializar o encontro entre os 

profissionais de saúde que atuam na atenção básica e/ou gestão de saúde. A partir do 

compartilhamento de experiências, discussões de casos, fóruns temáticos, pretende-se 

construir um espaço que acolha a gestão e o trabalho em saúde e que, a partir desses 

encontros, possa fortalecer e ampliar a qualidade dos serviços de saúde prestados. (BRASIL, 

2016) 

O projeto é desenvolvido pelo DAB (Departamento de Atenção Básica, da Secretaria 

de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde – DAB/SAS/MS) em parceria com o IASIN 

(Instituto da Atenção Social Integrada), contando com o apoio da OTICS (Observatório de 

Tecnologias em Informação e Comunicação em Sistemas e Serviços de Saúde) e da Rede de 

Pesquisa em Atenção Primária à Saúde, aos quais se agregarão outras entidades da sociedade 

civil.  

O ambiente é de fácil acesso e possui uma plataforma amigável. 
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Figura10: Tela de acesso ao ambiente Comunidade de Práticas 

Fonte: BRASIL, 2016. 

 

 

O ambiente oferece cursos, divulga prêmios, eventos na área de saúde e realiza 

outras chamadas para participação dos profissionais de saúde ou até mesmo aqueles que 

possuem afinidades com os temas e diversas comunidades criadas pelos usuários. 

 

 

Figura11: Ambiente Comunidade de Práticas (página principal) 

Fonte: BRASIL, 2016. 
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Figura12: Ambiente Comunidade de Práticas 

Fonte: BRASIL, 2016. 

 

O ambiente permite a criação de comunidade sendo possível postar vídeos, imagens, 

arquivos com atividades, artigos para agregar valor e motivar os participantes. O ambiente 

permite também a criação de fóruns de discussões.   

A comunidade criada aos gestores foi: Participação dos gestores no aprimoramento 

dos serviços de gestão.  

 

 

Figura13: Ambiente Comunidade de Práticas (tópicos de discussões) 

Fonte: BRASIL, 2016. 
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Na comunidade foram apresentados dois tópicos de discussões, a seguir:  

 

Tópico de discussão 1: Descontinuidade dos serviços de gestão considerando os 

interesses políticos 

Justificativa para escolha deste tópico: Este assunto apareceu com frequência na 

matriz SWOT - 6 vezes no item Fraqueza. e 8 vezes no item Ameaça. (Total de Participantes: 

14) 

Tópico de discussão 2: Relações interpessoais - sensibilização para o trabalho em 

equipe 

Justificativa para a escolha deste tópico: Este assunto apareceu com frequência na 

matriz SWOT - 3 vezes no item Fraqueza. e 2 vezes no item Ameaça. (Total de Participantes: 

5) 

Foram enviados e-mails aos gestores que participaram do curso de MGTS, com a 

carta convite, anexa a esta dissertação, solicitando a participação na comunidade.  

A comunidade foi disponibilizada durante os meses de julho e agosto de 2016 com 

cinco participantes ativos. 

Para motivar os participantes, foram inseridas questões norteadoras direcionadas aos 

tópicos de discussões. A seguir: Questão 1- Na sua opinião os interesses políticos influenciam 

na descontinuidade dos serviços de gestão? Questão 2- Relações interpessoais e suas 

influências nas atividades de gestão - deixe a sua opinião. 

Na perspectiva da problematização de Paulo Freire, referencial teórico desta 

pesquisa, foi inserido também o texto a seguir e um vídeo sobre a obra: "Pedagogia do 

oprimido de Paulo Freire". 

O método da Educação Popular, sistematizado por Paulo Freire, se constitui como 

norteador da relação entre intelectuais e classes populares. Muitos profissionais de saúde, 

insatisfeitos com as práticas mercantilizadas dos serviços de saúde, se engajaram nesse 

processo.  

Paulo Freire foi o pioneiro no trabalho de sistematização teórica da Educação 

Popular. Através do seu livro Pedagogia do Oprimido (1966) é possível observarmos essas 

ações. O autor procura problematizar, em uma discussão aberta, o que está incomodando e 

oprimindo. Prioriza a relação com os movimentos sociais por ser expressão mais elaborada 

dos interesses da sociedade, cuja voz é usualmente desqualificada nos diálogos, nas 

negociações e oprimida pela a força política partidária.  

 

https://cursos.atencaobasica.org.br/topics/1-na-sua-opiniao-os-interesses-politicos-influenciam-na-descontinuidade-dos-servicos-de-4
https://cursos.atencaobasica.org.br/topics/1-na-sua-opiniao-os-interesses-politicos-influenciam-na-descontinuidade-dos-servicos-de-4
https://cursos.atencaobasica.org.br/topics/1-na-sua-opiniao-os-interesses-politicos-influenciam-na-descontinuidade-dos-servicos-de-4
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A seguir serão apresentadas as respostas dos participantes, os quais foram numeradas 

a medida que foram postadas na comunidade. A comunidade recebeu cinco participantes e 

três comentários às respostas. 

 

Resposta 1: "a Partir do momento em que traçamos uma gestäo e seus aspectos 

principais e necessários, seus representantes (gestores) precisam de um tempo bem extenso 

para que o "projeto" seja executado e com isso espera-se que a manutenção da equipe 

permaneça. O que não ocorre ao estarmos em momento de troca de governo, seja qualquer a 

esfera, para todo aquele "projeto" não seja executado de forma favorável. Poucos são estes 

projetos que seguem anos e perpassam as diversas gestões." 

 

Comentário disponibilizado referente à resposta: "Como já foi falado na página, 

infelizmente não temos políticos imparciais. Politicos que valorizem o profissional, a gestão e 

os envolvidos, acima de seus próprios interesses. E sim, como você mesmo disse , uma gestão 

ou o "projeto" em questão precisa de tempo e dedicação. Quando se insere um método de 

trabalho, uma linha de pensamento, seja qual for a esfera, é preciso tempo para sistematizar, 

aperfeiçoar e fortalecer as ideias propostas para que só então se possam ver os resultados." 

 

Resposta 2: "A força da política partidária na troca dos profissionais após o período 

de eleições, desvaloriza o profissional qualificado. Na hora da votação é importante 

escolhermos políticos imparciais. Antes de trocar um gestor, é importante que os políticos 

verifiquem e avaliem a trajetória profissional do gestor. A descontinuidade por parte da 

rotatividade dos gestores implica na implantação do processo de trabalho e afeta as relações 

interpessoais." 

 

Comentário disponibilizado referente à resposta: "Realmente, concordo com sua 

opinião. Para que trocas desnecessárias não ocorram há a necessidade de políticos imparciais. 

Mas percebo que em várias áreas, tenho inclusive exemplos de pessoas que  passam por isso 

no local de trabalho, que o sistema ainda funciona na linha de " cargos de confiança". Muitas 

vezes há um ótimo profissional, ou um gestor qualificado e em seu lugar , ou acima deste , 

entra uma pessoa sem experiência ou qualificação. Mas por ter " conhecimento" , e não estou 

falando conhecimento cientifico, entra no cargo que devia ser atribuído a outro. Infelizmente é 

como você mesma disse, são interesses partidários desvalorizando o profissional." 



126 

 

 

Resposta 3: "Após a mudança de gestão, alguns gestores descontinuam os serviços 

dessa antiga gestão, principalmente os que não seguem e não promovem seus interesses. Os 

serviços nos quais à população esta bastante envolvida provavelmente será mantido, para não 

haver desgastes com a população. Mas cada gestor tem um pensamento para administrar e ele 

ira colocar isso em ação, seria bacana se em cada mudança houvesse interação entre o antigo e 

atual para que as coisas boas fossem mantidas e o que esta sendo mudado para melhor 

continue." 

Não houve comentário à esta resposta. 

 

Resposta 4: "É interessante falarmos sobre isso, pois é valido questionarmos alguns 

pontos. Ainda na faculdade matérias inteiras são dedicadas ao processo de gerenciar, 

discutindo a necessidade e relevância em se ter um bom gestor. Quando na prática , falamos 

em treinamentos , aprimoramentos, trabalhos em equipe e boas relações, mas no momento em 

que há uma mudança de políticos ou mesmo de interesses políticos vemos todo esse processo 

sendo desperdiçado na troca desse gestor e possivelmente até mesmo de sua equipe. Toda 

uma experiência que não é utilizada.. E como a pergunta mesmo diz, não é apenas uma 

questão de sair um gestor e entrar outro, mas de não haver uma continuidade de um paro o 

outro em todo o processo envolvido. Diria que ainda que ocorra a troca, esta devia ser feita de 

uma forma mais estruturada, em que houvesse realmente um balanço do que e como foi feito 

e o que necessita ser feito no setor em questão." 

 

Comentário disponibilizado referente à resposta: "A força da política partidária na 

troca dos profissionais após o período de eleições, desvaloriza o profissional qualificado. Na 

hora da votação é importante escolhermos políticos imparciais. Antes de trocar um gestor, é 

importante que os políticos verifiquem e avaliem a trajetória profissional do gestor. A 

descontinuidade por parte da rotatividade dos gestores implica na implantação do processo de 

trabalho e afeta as relações interpessoais." 

 

Resposta 5: "Acredito que os interesses políticos seja o principal responsável pelo 

rompimento das redes de serviços. Os diversos entraves que são encontrados nos serviços 

públicos são causados pela falta de sensibilidade do governantes, que mudam os gestores, 

apenas para terem aliados, esquecendo- se de garantir a continuidade das atividades iniciada. 

Na maioria das vezes, atividades que serão remodeladas e não concluídas, por simples jogo de 
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interesses. As relações interpessoais deveriam ser mantidas da porta para fora dos gabinetes 

administrativos, pois a influência na gestão quase sempre é negativa, pois como citado 

anteriormente, os jogos de interesses se sobrepõem as atividades efetivas e necessárias que 

deveriam ser realizadas pelos gestores." 

Não houve comentário à esta resposta. 

 

Análise das respostas (síntese): 

 
As respostas inseridas na comunidade foram direcionadas às influências da política 

partidária e às relações interpessoais.  

Os participantes comentaram que a força política partidária na troca dos profissionais 

após o período de eleições, desvaloriza o profissional qualificado. No momento em que há 

uma mudança de políticos ou mesmo de interesses políticos vemos todo esse processo sendo 

desperdiçado na troca desse gestor e possivelmente a sua equipe. 

Explicaram também que os diversos entraves que são encontrados nos serviços 

públicos são causados pela falta de sensibilidade do governantes, que mudam os gestores, 

apenas para terem aliados, esquecendo- se de garantir a continuidade das atividades iniciada.  

No que diz respeito às relações interpessoais, os gestores destacaram que deveriam 

ser mantidas da porta para fora dos gabinetes administrativos, pois a influência na gestão 

quase sempre é negativa, pois como citado anteriormente, os jogos de interesses se sobrepõem 

as atividades efetivas e necessárias que deveriam ser realizadas pelos gestores." 

Sendo assim, podemos observar que a descontinuidade por parte da rotatividade dos 

gestores implica na implantação do processo de trabalho e afeta as relações interpessoais.  

Em relação às reflexões de Paulo Freire, referencial teórico deste trabalho, podemos 

destacar o comentário abaixo: 

Falar sobre Paulo Freire e seu livro  " Pedagogia do Oprimido " , me faz lembrar 

automaticamente, de Educação Permanente, que visa levar o profissional a reflexão quanto ao 

serviço prestado e o que precisa ser transformado. Nesta idéia, um bom gestor tem diversas 

estratégias para trabalhar não só os processos teóricos do trabalho em si, mas as RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS" de sua equipe como um todo. Discussões em roda, cursos, 

aperfeiçoamentos, oficinas e treinamentos, são propostos como estratégias, mas devem ser 

inseridos conjuntamente à um ambiente em que prevaleça uma  confraternização, no sentido 
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de ser um  espaço em que a opinião de cada profissional seja ouvida, discutida,  valorizada, 

onde cada integrante se sinta bem em estar e participar. É um momento para que dúvidas, 

ideias e inseguranças sejam discutidas.  

Tanto o gestor, quanto os integrantes de sua equipe devem atuar de forma integrada, 

gerando assim oportunidade para que todos possam sugerir melhorias no ambiente. Para  

Paulo Freire " ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades, para a sua 

produção ou a sua  construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender", ou seja, Freire propõe a idéia de que cada um tem algo a oferecer, de forma que ter 

esse conceito em mente, é um caminho para uma equipe manter boas relações interpessoais.  

Freire também menciona que "Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que 

me insere na busca, não aprendo nem ensino", o que leva-nos a pensar que para uma boa 

gestão não basta ser gestor, é importante que este permita que a equipe agregue valor as 

atividades, que todos os integrantes da equipe estejam inseridos nesta busca. Porém, exercer 

cargos de gestão, no contexto das políticas de saúde e do SUS, depende de mediações 

políticas, o que resulta em reflexos negativos, tendo em vista que quando há troca do gestor, o 

planejamento e serviços realizados são descontinuados.  

Nogueira (2066), define o fenômeno da descontinuidade político-administrativa 

basicamente pela: 

  
 [...] interrupção de iniciativas, projetos, programas e obras, mudanças radicais de 

prioridades e engavetamento de planos futuros, sempre em função de um viés 

político, desprezando-se considerações sobre possíveis qualidades ou méritos que 

tenham as ações descontinuadas. Como conseqüência, tem-se o desperdício de 

recursos públicos, a perda de memória e saber institucional, o desânimo das equipes 

envolvidas e um aumento da tensão e da animosidade entre técnicos estáveis e 

gestores que vêm e vão ao sabor das eleições.  

 

Em instituições públicas, a descontinuidade refere-se basicamente ao aparato 

governamental de gestão, sendo uma consequência do preenchimento de cargos de confiança 

a cada mudança de governo ou troca de dirigentes. 

O processo de trabalho é a atividade orientada a um fim para apropriação do natural e 

assim satisfazer a necessidades humanas. “É uma condição universal do metabolismo entre o 

homem e a natureza, condição natural eterna da vida humana e, portanto, independente de 

qualquer forma dessa vida, sendo antes igualmente comum a todas as sua formas sociais 

(MARX, 2004). 
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Em análise, o processo de trabalho, traz a discussão da micropolítica do trabalho, 

na qual destaca a importância do trabalho vivo em ato, e do trabalho morto que são os 

produtos ou meios, ferramenta ou matéria-prima já produzidos por um trabalho humano. 

(MERHY, 2006). O consumo dos atos em saúde se dá pelo usuário do serviço no exato 

momento da produção da ação. Neste sentido, estas ações devem permanecer contínuas, 

passando de gestor para gestor e sempre serem aperfeiçoadas, considerando as novas 

tendências e necessidades.  

Destaca-se que, se cada mudança ocorresse com interação entre o antigo e atual 

gestor, e deste modo, a rotina de trabalho e os aspectos relevantes fossem encaminhados a este 

gestor, as relações interpessoais teriam melhores reflexos.  

As necessidades de saúde estão associadas à visão de mundo dos gestores e dos 

profissionais de saúde envolvidos com o processo de trabalho e lhes permitem elaborar o seu 

modo de intervenção sobre a realidade. Estas experiências são construídas no decorrer de sua 

trajetória profissional, devem ser contínuas e repassadas para os novos gestores. 

É importante que as discussões sejam ampliadas com o objetivo de detectar suas 

possíveis causas. A principal alegação que, provavelmente, se possa fazer sobre a 

descontinuidade político-administrativa é o fenômeno derivado da forma como se exercem as 

funções de governo no sistema político brasileiro. (MACHADO, 2015)  

É necessário que aqueles que estejam investidos do cargo político observem as 

competências dos gestores e as necessidade do local.  Antes de trocar a equipe e o gestor, é 

importante que se faça um estudo sobre a rotina de trabalho deste gestor e não simplesmente 

indicar outro profissional.   

Após a análise das respostas dos gestores na comunidade foi possível constatar que a 

descontinuidade dos serviços exercidos pelos gestores de saúde e a influência político 

partidária no funcionamento dos serviços, comprometem o funcionamento do SUS.  
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CAPÍTULO 8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em um curso na modalidade de Educação à Distância (EAD), o potencial oferecido 

pelos recursos da Internet, envolvendo ferramentas e conteúdos no processo ensino 

aprendizagem favorecem o desenvolvimento da autonomia e impõe desafios às relações e aos 

papéis tradicionais desempenhados pelo sujeito. Neste sentido, o curso de Micropolíticas foi 

realizado na modalidade (EAD), no formato semipresencial onde o sujeito constrói os seus 

próprios saberes no contexto de aprendizagem. Utilizou-se métodos e tecnologias de 

aprendizagem, associados ao intenso debate e análise dos cenários de trabalho que desafiam 

os gestores no seu cotidiano.  

Através dos resultados desta análise pode-se observar que os projetos de intervenção 

em sua maioria foram relacionados ao nível de atenção primário, estando direcionados às 

unidades básicas de saúde (UBS).  

A atenção básica de saúde compreende uma estratégia para alcançar o aumento da 

cobertura das ações de saúde na população. É ofertada pelas UBS ou Centros de Saúde, os 

quais estão relacionados à porta de entrada do usuário ao sistema. 

No decorrer da pesquisa, observou-se a necessidade dos gestores de saúde, de 

desenvolverem intervenções e práticas relacionadas à UBS. Através das intervenções 

apresentadas havia ainda a preocupação principalmente com a capacitação dos profissionais 

das UBS e com a dinâmica assistencialista, a geração de práticas desejáveis de gestão tendo 

em vista as necessidades das unidades eram suscitadas de forma recorrente. Neste sentido, a 

problematização apresenta-se como dispositivo de atualização e de comunicação entre as 

práticas dos profissionais de saúde e as práticas de gestão, de forma a permitir à reflexão da 

equipe sobre seu papel na produção do cuidado em saúde da população.  

Ao analisar as respostas da Matriz SWOT em especial as fraquezas e as ameaças 

mais frequentes, estas estavam relacionadas às PESSOAS (relações interpessoais) e 

POLÍTICA PARTIDÁRIA (descontinuidade da gestão considerando a força política 

partidária). Porém o assunto que  mais predominou foi referente a descontinuidade dos 

serviços por conta da política partidária. 
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Sendo assim, com o objetivo de discutir as fraquezas e as ameaças mais frequentes, foi 

criada a comunidade de práticas:  "Participação dos gestores no aprimoramento dos serviços 

de gestão", com tópicos de discussões direcionados à RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

(sensibilização para o trabalho em equipe) e POLÍTICA PARTIDÁRIA (descontinuidade da 

gestão considerando a força política partidária), sendo possível observar que a 

descontinuidade administrativa e a influência político partidária no funcionamento dos 

serviços, comprometem o funcionamento do SUS.  

Em tratando da valorização diferencial dos sujeitos que realizam cursos de 

capacitação em gestão, nem sempre se consolida, na medida em que prevalece a prática de 

distribuição de cargos na estrutura administrativa em função dos interesses político-

partidários ou pressões corporativas que obrigam os gestores a buscar garantir a 

"governabilidade" da sua gestão, reproduzindo-se, assim o mau funcionamento dos serviços 

que caracteriza a gestão do SUS em várias áreas. (PAIM, 2007) 

Neste sentido, o sistema de saúde brasileiro vem sendo alvo de disputa e coexistência 

de modelos assistenciais diversos, com características que derivam de tendências em 

constantes conflitos e dos modelos hegemônicos ao lado daqueles que buscam 

transformações.  

Na perspectiva da problematização de Paulo Freire, referencial teórico desta 

pesquisa, foi inserido também na comunidade um texto e um vídeo sobre a obra: "Pedagogia 

do oprimido de Paulo Freire". 

O método da Educação Popular, sistematizado por Paulo Freire, se constitui como 

norteador da relação entre intelectuais e classes populares. Muitos profissionais de saúde, 

insatisfeitos com as práticas mercantilizadas dos serviços de saúde, se engajaram nesse 

processo.  

Em relação as respostas inseridas na comunidade, podemos destacar a troca dos 

gestores e a descontinuidade dos projetos existentes tendo em vista as influências da política 

partidária e seus reflexos nas relações interpessoais. É importante destacar que o processo de 

trabalho em saúde, na sua micropolítica, funciona sob a ótica do trabalho vivo, nos revelando 

a importância da continuidade dos serviços dos gestores. 

Sendo assim, a descontinuidade por parte da rotatividade dos gestores e a influência 

político partidária no funcionamento dos serviços e do processo de trabalho, afetam as 

relações interpessoais e comprometem o funcionamento do SUS.  
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