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RESUMO 

Para atender às necessidades do novo perfil dos trabalhadores da área da saúde, 

advindo do novo modelo de atenção proposto pelo Sistema Único de Saúde, os 

Ministérios da Saúde e da Educação firmaram parceria e, como estratégias, 

construíram políticas públicas com vista a aproximar a graduação do processo de 

trabalho dos serviços e consolidar as mudanças na formação desses profissionais. 

Uma dessas políticas é o Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde), criado para orientar a formação do profissional 

da saúde com ênfase na atenção básica e a outra é o Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde (PET-Saúde). O PET-Saúde tem o foco na Estratégia Saúde 

da Família (ESF) afim de, promover a integração ensino-serviço-comunidade, tendo 

como um dos pilares a preceptoria em saúde. Esta pesquisa analisa a influência do 

Pró e PET-Saúde no processo de trabalho da atenção básica sob a ótica dos 

preceptores. Participaram do estudo 43 profissionais, de nove dos dez Centros de 

Saúde da Família (CSF) participantes desses programas, que executavam a função 

de preceptor. O instrumento de coleta de dados utilizado foi estruturado em duas 

partes, sendo a primeira formada por variáveis demográficas, profissionais e 

acadêmicas e a segunda parte por uma escala do tipo Likert composta por 32 

assertivas distribuídas em quatro dimensões, que visavam identificar a percepção dos 

respondentes à cerca do conceito de processo de trabalho em saúde, do processo de 

trabalho na atenção básica, da parceria ensino-serviço do Pró e PET-Saúde e das 

atividades influenciadas pelo Pró e PET-Saúde. Foi utilizado o programa Excel para 

digitação e análise dos dados. Os resultados indicaram que os participantes tiveram 

uma percepção satisfatória em relação aos aspectos relacionados ao conceito e a 

caracterização do processo de trabalho na ESF, porém se mostraram mais críticos em 

suas respostas à cerca da influência do Pró e PET-Saúde na atenção básica. Os 

médicos, os mestres, os preceptores com vínculo ao PET-Saúde e aqueles com mais 

de três anos nessa função tiveram boa percepção à cerca da parceria ensino-serviço 

e as mudanças no processo de trabalho proporcionado pelos programas. Conclui-se 

que, apesar da influência do Pró e PET-Saúde ter sido percebida de forma crítica 

para alguns grupos, os programas se constituíram em uma experiência de muito 
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valor, entretanto o estudo mostra os desafios que os serviços de saúde e as 

instituições de ensino têm em motivar e oferecer condições iguais para o 

desenvolvimento do trabalho de todos os preceptores. 

Palavras-chave: Preceptoria; formação de recursos humanos; atenção primária à 

saúde. 
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ABSTRACT 

To meet the needs of the new profile of health workers, arising from the new care 

model proposed by the National Health System, the Ministries of Health and 

Education signed a partnership and as strategies, built public policies to approach 

graduation the work process of services and consolidate changes in the training of 

these professionals. One such policy is the National Program for Reorientation of 

Vocational Training in Health (Pro-Health), created to guide the training of health 

professionals with emphasis on primary care and the other is the Education Program 

for Working for Health (PET- Cheers). The PET-Health has the focus in the Family 

Health Strategy (ESF) in order to promote the teaching-service-community 

integration, one of the pillars preceptorship health. This research analyzes the 

influence of the Pro and PET-Health at the primary care work process from the 

perspective of preceptors. The study included 43 professionals, nine of the ten health 

centers Family (CSF) participants in these programs, which performed the preceptor 

function. The data collection instrument was structured in two parts, the first being 

formed by demographic, professional and academic and the second part by a Likert 

scale consisting of 32 assertions distributed in four dimensions, which aimed to 

identify the perception of the respondents about the concept of health work process, 

the work process in primary care, the teaching-service partnership between the Pro 

and PET-Health and activities influenced by the Pro and PET-Health. Excel program 

for typing and data analysis was used. The results indicated that the participants had 

a satisfactory perception of those aspects related to the concept and the 

characterization of the work process in the FHS, but were more critical in their 

responses about the influence of the Pro and PET-health in primary care. Doctors, 

teachers, preceptors with ties to the PET-Health and those with more than three 

years in this role had good perception about the teaching-service partnership and the 

changes in the work process provided by the programs. We conclude that, despite 

the influence of the Pro and PET-Health have been perceived critically for some 

groups, the program consisted in an experience of great value, but the study shows 

the challenges that health services and institutions education have to motivate and 

provide equal conditions for the development of the work of all preceptors. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diante da necessidade de se formar profissionais de saúde com perfil 

crítico, reflexivo e que tenham um olhar generalista, com o objetivo de atender o 

novo modelo de atenção à saúde proposto pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

percebemos que houve grandes avanços, porém ainda há desafios a serem 

superados. 

O SUS tem papel ordenador na formação de recursos humanos para a 

área da saúde. Nesse contexto, o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da 

Saúde (MS) vêm construindo políticas públicas com vista a aproximar os cursos de 

graduação da área da saúde às necessidades da atenção básica para consolidar 

mudanças na formação dos profissionais (SILVA; CASOTTI; CHAVES, 2013). 

Esse processo de transformação da formação envolve a integração ensino-

serviço-comunidade, por meio do trabalho articulado entre gestores, docentes e 

discentes das Instituições de Ensino Superior (IES), das Secretarias Municipais e 

Estaduais de Saúde, da população e dos profissionais dos serviços de saúde 

(HADDAD, et al., 2012; PATRÍCIO, et al., 2011).  

Entre as políticas públicas, o Programa Nacional de Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) foi criado com o propósito de orientar a 

formação do profissional da saúde com vistas à atenção básica, tendo como base as 

necessidades de saúde da população, abordando de maneira integral o processo 

saúde-doença e a promoção da saúde. O Pró-Saúde é estruturado em três eixos 

principais, orientação teórica, orientação pedagógica e cenário de práticas (BATISTA, 

et al., 2015; BRASIL, 2007). 

Articulado com o Pró-Saúde, dentro do eixo cenário de práticas, o 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) tem como objetivo 

promover a integração ensino-serviço-comunidade por meio da participação de 

tutores (docentes das IES), estudantes da graduação e preceptores (profissionais 

dos serviços). O foco central está em desenvolver atividades na atenção básica de 

maneira que as fontes de produção de conhecimento e pesquisa advenham das 

necessidades dos serviços (BRASIL, 2010; LIMA; ROZENDO, 2015). 
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A prática da preceptoria na atenção básica tem um papel primordial na 

execução do Pró e PET-Saúde, pois ela acontece no ambiente de trabalho, no 

instante em que o exercício profissional é realizado, orientado e supervisionado por 

profissionais na área assistencial, independente se docente ou não. O preceptor tem 

como atribuições construir e transmitir conhecimentos à cerca das áreas de atuação 

dos estudantes com responsabilidade e compromisso com a sociedade, e também 

inseri-los no processo de trabalho da atenção básica (BOTTI; REGO, 2008; MISSAKA; 

RIBEIRO, 2011). 

O preceptor, tendo como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) dos cursos de graduação da área da saúde, além de incentivar a formação 

crítica, reflexiva e humanista do estudante, deve retratar a importância da interação 

multiprofissional e do relacionamento interdisciplinar no sentido de melhorar a 

qualidade da prática do cuidado nos serviços de saúde para a população (NUNES; 

SOUZA; MUNIZ, 2015). 

Embora essas políticas representem avanços na formação do profissional 

de saúde, um estudo recente envolvendo a parceria da Secretaria Municipal de 

Saúde de Maceió com a Universidade Federal de Alagoas, revelou as dificuldades que 

o preceptor do Pró/PET-Saúde enfrenta em suas atividades, dentre elas, o 

despreparo pedagógico, dificuldade no relacionamento interprofissional, deficiência 

na estrutura física e falta de recursos materiais, isso interfere de maneira negativa 

no processo de trabalho em saúde (LIMA; ROZENDO, 2015). 

A falta de conhecimento dos preceptores em relação à 

interdisciplinaridade e às políticas indutoras da formação do profissional de saúde, 

tanto na teoria quanto no desenvolvimento das atividades, além de apontarem a 

necessidade de se realizar ou intensificar a Educação Permanente em Saúde como 

práticas de aprendizagem significativa na produção de conhecimentos no cotidiano 

das unidades de saúde, também foram caracterizadas em outros estudos (BAIRRAL, 

2014; BARRETO, et al., 2011; BISPO; TAVARES; TOMAZ, 2014; SOUSA, 2013).  

O processo de trabalho, que é o objeto de estudo dessa pesquisa, é 

caracterizado pelo “trabalho vivo em ato”, esse termo define a liberdade 

proporcionada ao profissional e torna-o protagonista de seus atos no processo de 
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cuidar, que acontece no momento da relação usuário-trabalhador, tendo como 

intermediadora as tecnologias leves, que refere à produção de vínculo com os 

usuários, ao acolhimento e a articulação dos saberes estruturados (MERHY, 2013). É 

a partir de então que o preceptor assume o papel de ativador, com o ofício de 

estimular e incentivar o discente à curiosidade e à pesquisa, se colocando como 

facilitador da aprendizagem, além de estar sempre atento para as oportunidades 

educativas que a prática oferece aos estudantes. É muito importante também que o 

preceptor planeje estratégias que permitam aos estudantes colocar em prática os 

conteúdos teóricos, buscar novos conhecimentos e aprimorá-los, assumir 

responsabilidades dentro do serviço e ter comprometimento com o usuário 

(MISSAKA; RIBEIRO, 2011; NUNES; SOUZA; MUNIZ, 2015). 

No contexto da ESF como local para a formação e reorientação de 

profissionais da saúde no processo de trabalho na atenção básica por meio da 

prática da preceptoria, a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Goiânia, Goiás 

(SMS/Goiânia), realiza atividades em articulação com a Universidade Federal de 

Goiás (UFG). Essa contínua ação corrobora na formação do perfil acadêmico dos 

estudantes dos cursos da área da saúde preconizado pelas DCN, além de estimular a 

melhora da qualidade das ações de organização do processo de trabalho nas 

unidades de saúde (BRASIL, 2012a). 

Diante destas questões, identificamos que passado uma década da 

instituição do Pró-Saúde pela UFG em parceria com a SMS/Goiânia e sete anos do 

PET-Saúde, ainda não foram realizadas pesquisas que indiquem se houve influência 

desses programas na organização do processo de trabalho em saúde dos 

preceptores da ESF do município. 

Por ser Enfermeiro, acadêmico do curso de Mestrado Profissional Ensino 

na Saúde da UFG e por esta instituição estar inserida nos programas de reorientação 

da formação do profissional da saúde, vejo a necessidade de realizar estudos que 

possam contribuir para a mudança da formação do perfil dos estudantes da área da 

saúde, por meio da preceptoria, para que atendam às necessidades do SUS e 

favoreçam a organização do processo de trabalho em saúde, além de contribuir com 

outros estudos relacionados ao tema. A partir desse ponto, fez-me indagar, qual a 
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influência do Pró-Saúde e PET-Saúde no processo de trabalho da atenção básica na 

visão dos preceptores? 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a influência dos programas de 

reorientação da formação do profissional da saúde percebida pelos preceptores no 

contexto do processo de trabalho da atenção básica.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Formação do profissional da saúde no Brasil 

A formação profissional em saúde inicia-se no Brasil logo nos primeiros 

anos do século XIX, na chegada da família real portuguesa, com a abertura das duas 

primeiras escolas de nível superior para a formação médica, no Rio de Janeiro e em 

Salvador. A partir de 1832, essas escolas também passaram a oferecer o curso de 

educação farmacêutica e de parteira (restrito às mulheres) e em 1879, por decreto 

imperial, ficou determinada a estruturação de um curso de Odontologia e outro de 

Mestre em Obstetrícia (CECCIM; CARVALHO, 2006; CHRISTOFARO, 1999). 

Essas escolas ganharam força ao longo dos anos e surgiram novas escolas 

e profissões na área da saúde. Em 1884, o ensino de Odontologia foi 

institucionalizado, criou-se o título de cirurgião-dentista, em 1890 é fundada a Escola 

Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, diferentemente das outras, essa não foi 

criada como anexo à Faculdade de Medicina e sim a um Hospital na cidade do Rio de 

Janeiro. Nove anos mais tarde é instalada uma escola de Farmácia, Odontologia e 

Obstetrícia na cidade de São Paulo (CECCIM; CARVALHO, 2006; CHRISTOFARO, 

1999). 

Outro ponto importante a se destacar com relação ao curso de 

enfermeiros e enfermeiras é que o conteúdo era designado na forma qualificado, 

com disciplinas denominadas como “noções gerais”, “noções práticas”, “cuidados 

especiais a certas categorias de enfermos”, dentre outros, diferentemente dos outros 

cursos criados na área da saúde até então, onde o conteúdo era designado na forma 

substantiva: “anatomia”, “physiologia”, “obstetrícia”, “pharmacologia" 

(CHRISTOFARO, 1999). 

Os primeiros cursos universitários de biologia, serviço social, educação 

física e nutrição tiveram início no Brasil entre os anos de 1934 e 1939. Já os cursos 

de psicologia, fisioterapia, biomedicina e terapia ocupacional foram criados e 

consolidados entre os anos de 1950 e 1970. E, finalmente, o curso de fonoaudiologia 

inicia-se no país em meados dos anos 1970 (CECCIM; CARVALHO, 2006).  
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De acordo com Ceccim e Carvalho (2006), os cursos de medicina, 

farmácia e odontologia caracterizavam o ensino superior na área da saúde até o fim 

do Brasil Império, posteriormente a enfermagem também se destaca. Nessa época 

predominava a formação de práticos, o ensino era livre, os profissionais mais 

experientes eram os responsáveis em transmitir o conhecimento, a formação 

profissional em saúde era associada à noção de aprendizagem pela prática. Nesse 

contexto, a pedagogia universitária e seu currículo eram autorregulamentados, não 

havia uma grade curricular padronizada ou diretrizes curriculares que norteassem o 

ensino-aprendizagem. 

Após o fim da República Velha e o início do governo Getúlio Vargas, na 

década de 1930, foram criados os Centros de Saúde com o objetivo de ampliar a 

divulgação das noções de higiene pessoal e a prevenção de doenças infecciosas e 

parasitárias, com isso o país começou a desencadear processos de formação 

profissional direcionados a influenciar no estado de saúde da população. Nesse 

contexto, a formação dos profissionais de saúde era focada nas necessidades das 

pessoas, sendo orientado por padrões epidemiológicos. Das profissões emergentes 

dessa década, nenhuma produzia grande impacto devido não estarem diretamente 

ligada à área da saúde, apenas no final do século que houve expansão da oferta 

desses cursos e um crescimento significativo das profissões voltadas para essa área 

(MACIEL, 2009).  

Nesse período, o governo criou o Ministério dos Negócios da Educação e 

Saúde Pública, como era chamado à época, com isso, os cursos superiores isolados 

que existiam no país organizaram-se em Universidades, subdivididos em institutos, 

com o Instituto de Medicina responsável em formar profissionais de saúde, com 

exceção da Escola de Enfermagem Ana Neri, que foi incorporada à Universidade 

como instituição complementar (CHRISTOFARO, 1999; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2016). 

Na década de 1940, o modelo Flexneriano começava a influenciar 

cientistas da área da educação no país, fomentando a reforma do ensino das 

profissões de saúde. Esse modelo, desenvolvido no início do século XX pelo norte 

americano, professor e pesquisador Abraham Flexner, baseia a educação médica na 
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concepção mecanicista, centrado na doença e no hospital, adotando o modelo de 

saúde-doença unicausal e biologicista, tendo pouca, ou quase nenhuma, 

preocupação com as dimensões sociais, psicológicas e econômicas da saúde, além de 

promover um alto custo da prática profissional e pouco impacto epidemiológico 

(PONTES; SILVA JÚNIOR; PINHEIRO, 2006). 

Nesse contexto, o modelo pedagógico privilegia a memorização e a 

repetição, sem correlação com a futura prática de saúde pública, com pouca 

articulação entre as disciplinas, o que faz priorizar a lógica das especialidades e 

pouco incentivo entre a relação teoria-prática. Dessa maneira, nota-se o 

investimento em hospitais universitários e práticas curativistas (PAGLIOSA; ROS, 

2008; PAIM, et al., 2011). 

O movimento preventivista e o surgimento dos departamentos de 

Medicina Preventiva, destaques dos anos 1950, indicaram que a formação seria uma 

estratégia para a transformação das práticas de saúde pública e para o 

reconhecimento dos objetivos finais dos cursos de graduação no país. Ocorreu 

também a separação do Ministério da Educação e Saúde, dividindo-se em dois, 

dando mais poder e autonomia a ambos (GONZALEZ; ALMEIDA, 2010; SOUZA; 

JACOBINA, 2009). 

Uma década mais tarde, herdeira do movimento preventivista, a ideia de 

ensinar saúde pública no ensino universitário ainda não era notado. Nessa época, era 

evidente a insuficiência dessa temática na formação de profissionais competentes 

para suprir as demandas de prevenção, pautado pela inadequação de um modelo 

ultrapassado, hospitalocêntrico e assistencialista (GONZALEZ; ALMEIDA, 2010; 

PONTES; SILVA JÚNIOR; PINHEIRO, 2006).  

Porém, em 1964 ocorre o Golpe Militar, isso fez com que solidificasse 

ainda mais a centralização e a burocracia no país, disponibilizaram-se os recursos 

financeiros para reforma e construção de hospitais privados, isso fez com que o 

governo deixasse para segundo plano as ações sanitárias e as mudanças na 

formação dos profissionais de saúde (PAIM, et al., 2011). 
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Nessa época, o governo criou, através do Conselho Federal de Educação, 

a Lei n° 4.024, de 20 de Dezembro de 1961, conhecida como a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. Essa lei fixou normas de organização e funcionamento 

do ensino superior no país, que definiu o conceito de “currículo mínimo”. Conceito, 

esse, que representa um conjunto de estudos e atividades correspondentes a um 

programa de formação a ser desenvolvido seguindo critérios pré-estabelecidos, ou 

seja, as escolas e universidades eram praticamente engessadas no modelo 

tradicional de aprendizagem (BRASIL, 1961; CHRISTOFARO, 1999). 

Na década de 1970, os projetos de aprendizagem em saúde comunitária, 

como era chamada na época, ganharam o debate sobre a mudança na formação 

profissional em saúde, o que fez abrir espaço para surgirem novos sanitaristas que 

expressassem uma posição crítica às práticas profissionais e à realidade da 

sociedade. Nesse período, aumenta-se a cobertura das ações de cuidados primários 

para a população mais carente e as bases universitárias dos cursos da área da saúde 

se expandem no sentido de se aprender mais sobre educação popular (GONZALEZ; 

ALMEIDA, 2010). 

Nesse sentido, a saúde comunitária influenciou em reformas curriculares 

na forma de projetos de extensão universitária, ou seja, sem comprometer a 

estrutura dos currículos adotada pelo modelo de ensino da época. Esse modelo, 

portanto, restringiu a integralidade e a saúde coletiva, pois separou a prática clínica, 

que era associada às ações individuais e curativas, da prática em saúde pública, que 

era as ações de prevenção de doenças e promoção da saúde (MOURAO, et al., 

2007). 

Em 1978, no Cazaquistão, realizou-se a Reunião de Alma-Ata. Vários 

países, com atenção especial aos que estavam em desenvolvimento, aderiram ao 

movimento reformista que salientava, principalmente, a importância da estratégia da 

Atenção Primária à Saúde e do agente comunitário de saúde, além de dar ênfase ao 

serviço comunitário e a articulação entre os vários setores de desenvolvimento social. 

Nesse contexto, situa-se no país o movimento de Reforma Sanitária (GONZALEZ; 

ALMEIDA, 2010).  
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Posições inovadoras surgiram na década de 1980, os modelos 

profissionais, assistenciais, educacionais e de desenvolvimento social começaram a 

sofrer críticas no sentido de propor novas experiências, além da aprendizagem nos 

hospitais, para também valorizar as Unidades Básicas de Saúde e promover a 

integração ensino-serviço. Assim, o pensamento de integralidade fortaleceu e 

incorporaram-se conteúdos de ciências humanas e sociais nas reformas curriculares 

(DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2013). 

Nessa perspectiva, o Programa de Integração Docente Assistencial (IDA) é 

criado pelo Ministério da Educação com a finalidade de desenvolver projetos de 

formação de profissionais de saúde por meio da inserção dos estudantes nas 

unidades de atenção básica. Isso ajudou na articulação entre os serviços de saúde e 

as Instituições de Ensino Superior e colaborou com várias experiências positivas a 

cerca da formação de recursos humanos para o setor público de saúde no país, 

porém essas estratégias não foram suficientes para modificar o ensino 

hospitalocêntrico e a prática fragmentada em várias especialidades (CAETANO; 

DINIZ; SOARES, 2009). 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida 1986, formulou o “conceito 

ampliado” de saúde, que era a resultante das condições de alimentação, habitação, 

educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 

acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde e também a transferência de 

recursos financeiros entre as instituições das esferas Federal, Estaduais e Municipais, 

isso ajudou a promover a descentralização do poder. Dois anos mais tarde, com a 

criação da nova Constituição Federal, consolidou a saúde como direito de todos os 

cidadãos e um dever do Estado (BRASIL, 1986; BRASIL, 1988; PAIM, et al., 2011). 

No início da década de 1990, com a implantação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), deu início à organização de um novo modelo de atenção à saúde com 

dimensão nacional, de caráter público, com princípios e diretrizes comuns em todo o 

território brasileiro, regulados a partir da aprovação da Lei Orgânica da Saúde (LOS), 

que se refere às Leis nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990, e de nº 8.142, de 28 de 

Dezembro de 1990 (BRASIL, 1990a; BRASIL, 1990b; NEGRI, 2002). 
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A Lei 8.080/90 também tem como competências, objetivos e atribuições a 

sua participação na formulação e na execução de políticas de formação e 

desenvolvimento de recursos humanos para a área da saúde, bem como promover a 

articulação com os órgãos educacionais e os campos de prática. Várias outras 

políticas também foram criadas para nortear o caminho, dentre elas, em 1994, o 

Programa de Saúde da Família (PSF), que posteriormente foi denominado de 

Estratégia Saúde da Família (ESF), foi considerado um marco descentralizador do 

governo federal com a finalidade de implantar um novo modelo de saúde e expandir 

a atenção básica para toda a população (BRASIL, 1990a; BRASIL, 1990b; NEGRI, 

2002). 

Nesse sentido, os projetos de integração ensino-serviço reconheceram a 

inclusão da participação social nos debates sobre as mudanças na formação dos 

profissionais da saúde e nos projetos de exercício das profissões para gerar serviços 

com maior qualidade e que tivessem capacidade de acolher e escutar os usuários. 

Destacam-se os Projetos UNI: Uma Nova Iniciativa na formação dos profissionais de 

saúde, que abriram novos caminhos para as mudanças nas reformas curriculares, 

pois se propunha ir além da saúde pública preventivista, através da integração 

ensino-serviço-comunidade, e também maior participação popular (DIAS; LIMA; 

TEIXEIRA, 2013; HORA, et al., 2013). 

O Projeto UNI, juntamente com a Rede IDA, foram grandes exemplos de 

movimentos a favor da mudança da formação do profissional de saúde. Esses 

movimentos buscavam atender a insatisfação da sociedade com os serviços 

prestados pelos trabalhadores da saúde que, apesar dos princípios e diretrizes do 

SUS, ainda eram formados nas universidades pelo modelo Flexineriano (DIAS; LIMA; 

TEIXEIRA, 2013; MOURAO, et al., 2007). 

Ainda nos anos 1990, organizaram-se projetos de articulação entre os 

ideais dos Projetos UNI e IDA, o que culminou com a estruturação da Rede Unida. 

Esse novo movimento consistiu em reunir pessoas, projetos e instituições 

comprometidas em proporem uma teoria sobre a mudança na formação dos 

profissionais de saúde devido à necessidade de instituir um atendimento 

multiprofissional, aumentar a participação popular e ampliar a interação com o 
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sistema de saúde do país (DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2013; HORA, et al., 2013; 

MOURAO, et al., 2007). 

Diante dessas novas tendências no setor saúde, em que passou a ser um 

direito de todos os cidadãos brasileiros e um dever do Estado (BRASIL, 1988), novas 

discussões foram afloradas sobre o processo saúde-doença, as políticas indutoras da 

formação do profissional da saúde e o processo ensino-serviço-comunidade. 

 

2.2 Políticas indutoras da formação do profissional da saúde 

A Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional (LDB), criada pela Lei 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, após longo processo de negociações e debates 

entre o governo, revogou a Lei do “currículo mínimo”, de 1961. Segundo a LDB, a 

educação superior, incluindo os cursos da área de saúde, deve fomentar o 

desenvolvimento da pesquisa científica e o pensamento reflexivo dos alunos com um 

olhar para a sociedade, com isso, a formação no ensino superior deve ser focada no 

desenvolvimento da sociedade no país (BRASIL, 1996).  

Observa-se uma tendência na educação brasileira de ampliar os limites do 

campo estritamente acadêmico para a realidade da população, isso fica evidenciado 

pelas propostas contidas na LDB, que considera o ensino voltado à cultura, à 

comunidade, à tecnologia, dentre outros aspectos. Essa Lei baseou a criação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação da área da 

saúde (BRASIL, 1996; MATSUMOTO, 2010). 

De acordo com Gonzalez e Almeida (2010), a mudança de paradigma da 

formação dos profissionais de saúde vem sendo estimulada através de políticas 

públicas no país e deve ocorrer em dois eixos principais: na universidade, com foco 

nos novos trabalhadores que, futuramente irão compor o quadro de funcionários do 

SUS, e no serviço, com foco nos trabalhadores já formados e que exercem suas 

atividades. 

Em 2001, foi aprovada pelo Ministério da Educação, baseado na LDB, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação da área da saúde, a 

princípio, com os cursos de Enfermagem, Medicina e Nutrição. Essas diretrizes 



 29 

surgiram com o objetivo de auxiliar na ruptura com o modelo de currículo mínimo 

obrigatório para as carreiras e criar diretrizes específicas para cada curso, o que 

configura a formação do profissional focado no atual sistema de saúde do país, onde 

se busca o desenvolvimento de habilidades, competências e conteúdos com o 

objetivo de suprir as necessidades de saúde dos usuários dos serviços com eficiência, 

resolutividade e qualidade (BRASIL, 2001; HADDAD, et al., 2012; HORA, et al., 2013; 

MATSUMOTO, 2010). 

Estas diretrizes norteiam a estruturação dos currículos das Instituições de 

Ensino Superior (IES) de maneira que consigam abranger elementos indispensáveis 

ao campo do saber de cada profissão, em que o profissional de saúde aprenda a 

aprender e permaneça em um processo de aperfeiçoamento permanente. O 

aprendizado baseado em competências, em evidências científicas e na resolução de 

problemas focado na comunidade são objetivos estabelecidos nessas diretrizes, que 

também fomenta a inserção do aluno na prática do sistema público de saúde no 

início da graduação (BRASIL, 2001; BRASIL, 2006a; BRASIL, 2009b; HORA, et al., 

2013; MATSUMOTO, 2010). 

Para os cursos de graduação na área da saúde, as DCN foram elaboradas 

com ênfase na formação de profissionais generalistas para desenvolverem suas 

atividades com foco na promoção, na prevenção, na recuperação e na reabilitação da 

saúde da sociedade, com capacidade para reconhecer os determinantes sociais sobre 

a saúde e intervir nessas necessidades, conforme estabelecido nos princípios e 

diretrizes do SUS (BRASIL, 2001; HORA, et al., 2013). 

Ainda no início dos anos 2000, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) criou 

a Política de Formação e Desenvolvimento para o SUS: caminhos para a educação 

permanente em saúde. Documento, este, teve destaque por articular ações 

interdisciplinares para a assistência e à formação de profissionais de saúde, para 

isso, estabeleceu programas como o AprenderSUS, que tinha como objetivo enraizar 

as relações de cooperação entre as IES e o SUS, e o VerSUS, com a finalidade de 

oferecer estágios que mostrassem a realidade do SUS aos alunos (BRASIL, 2003; 

HORA, et al., 2013). 



 30 

Outros programas também foram criados nesse período, como o 

Programa de Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina, o PROMED. 

Lançado pelo Ministério da Saúde (MS), Ministério da Educação (MEC) e Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS), além da parceria com a Associação Brasileira de 

Educação Médica (ABEM) e a Rede Unida, esse programa teve como objetivo 

principal o fortalecimento dos movimentos pelas mudanças no ensino da medicina, 

focado na Atenção Básica de Saúde (BATISTA, et al., 2015; DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 

2013).  

No sentido de tratar a gestão dos recursos humanos de saúde como 

questão estratégica, em 2011, o MS, em parceria com o MEC, criou a Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) com o objetivo de fomentar 

políticas públicas para a formação profissional, educação permanente em saúde, 

valorização dos trabalhadores e democratização das relações de trabalho no SUS. 

Esta conquista representa um grande passo no tocante da ordenação da formação 

profissional pelo SUS, devido à articulação estratégica entre as áreas da saúde e 

educação, isso resultou na aproximação dessas duas áreas, imprescindíveis para o 

desenvolvimento do país (BRASIL, 2011a; DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2013). 

A SGTES é estruturada em vários departamentos: Departamento de 

Gestão da Educação na Saúde (DEGES); Departamento de Planejamento e 

Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde (DEPREPS); Departamento de 

Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde (DEGERTS) e; Mesa Nacional de 

Negociação Permanente do SUS (MNNP-SUS). Dessa maneira, a SGTES desenvolve 

políticas públicas e programas que visam garantir o acesso igualitário e universal às 

ações e serviços de saúde com responsabilidade em assegurar a organização e a 

qualificação dos trabalhadores, para assim, constituir perfis profissionais capazes de 

responder as necessidades de saúde da população, de acordo com os princípios e 

diretrizes do SUS (BATISTA, et al., 2015; BRASIL, 2011a).  

Como políticas indutoras da formação profissional na área da saúde, 

temos: a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), o Programa 

de Profissionalização dos Trabalhadores de Nível Médio da Área de Saúde 

(PROFAPS), o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 
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Saúde (Pró-Saúde), o Programa Nacional de Telessaúde Brasil Redes (Telessaúde), o 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), o Universidade 

Aberta do SUS (UnA-SUS), o Programa de Apoio à Formação de Médicos 

Especialistas em Áreas Estratégicas (Pró-Residência), o Programa Nacional de Bolsas 

de Residência Multiprofissional e Área Profissional da Saúde (Residência), a Rede 

Observatório de Recursos Humanos de Saúde (ObservaRH), o Programa de 

Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 

(ProgeSUS), o Sistema Nacional de Informações em Gestão do Trabalho no SUS 

(InforSUS), o Programa Nacional de Desprecarização do Trabalho no SUS 

(DesprecarizaSUS) (BRASIL, 2011a). 

Segundo Matsumoto (2010), após vários anos da criação e implementação 

do SUS, houve um aumento significativo da demanda de profissionais para a área da 

saúde, principalmente para a rede de atenção básica, em consequência, o número 

de cursos e instituições de formação superior cresceu rapidamente, principalmente 

de natureza privada, porém as estratégias de controle e avaliação desses cursos e o 

acompanhamento dos profissionais egressos não seguiram essa evolução, com isso, 

o processo de trabalho em saúde ficou comprometido. 

Com a finalidade de melhorar o processo de trabalho em saúde e 

reorientar a formação desses profissionais, a SGTES, inspirada na avaliação positiva 

do PROMED, em conjunto com a Secretaria de Ensino Superior (SESu) e do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério 

da Educação, e da Organização Pan-Americana de Saúde, lançou em 2005 o Pró-

Saúde, Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde com 

o objetivo de repensar a formação do profissional da saúde direcionado à atenção 

básica, às necessidades de saúde da sociedade, com vista a uma abordagem integral 

do processo saúde-doença e integrar os cursos de graduação da área da saúde das 

Instituições de Ensino Superior (IES) com o serviço público por meio da Estratégia 

Saúde da Família (ESF), contemplando de início, os cursos de Medicina, Enfermagem 

e Odontologia (BATISTA, et al., 2015; BRASIL, 2005; HADDAD, et al., 2012).  

Para facilitar a linha de trabalho do Pró-Saúde, os processos de 

reorientação da formação profissional foram estruturados em três eixos principais: 
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Orientação Teórica, Cenário de Práticas e Orientação Pedagógica (BATISTA, et al., 

2015; BRASIL, 2005). 

 Orientação Teórica: visa priorizar os determinantes de saúde e os 

biológicos e sociais da doença, fomentar a pesquisa clínica-epidemiológica baseada 

em evidências para uma avaliação crítica do processo de Atenção Básica em Saúde, 

orientar sobre melhores práticas gerenciais que facilitem o processo de tomada de 

decisões e estimule a conformação de redes de cooperação técnica e ter uma 

atenção especial à educação permanente, não se restringindo somente à pós-

graduação especializada (BRASIL, 2005; BRASIL, 2007). 

Cenário de Práticas: este eixo tem como base a utilização de processos de 

aprendizagem ativa, onde o profissional aprenda fazendo e com análise crítica da 

prática clínica baseado na solução de problemas onde o seu eixo de aprendizagem 

seja a própria atividade dos serviços e que seja avaliado de forma somativa e 

formativa (BRASIL, 2005; BRASIL, 2007).  

Orientação Pedagógica: tem como objetivo diversificar os ambientes de 

aprendizagem e níveis de atenção à saúde, dar maior ênfase no nível básico com 

possibilidade de referência e contra referência, priorizar a excelência técnica e 

relevância social, estimular a interação com a comunidade e os alunos, onde possam 

assumir responsabilidades crescentes mediante a evolução do aprendizado e também 

dar importância ao trabalho conjunto das equipes multiprofissionais (BRASIL, 2005; 

BRASIL, 2007). 

O planejamento, a execução e a avaliação dos projetos são 

acompanhados pelas Comissões Gestoras Locais (CGL), criadas para proporcionar um 

relacionamento democrático entre as IES e o SUS, outro aspecto que deve ser 

frisado na formulação do Pró-Saúde. Constituída por representantes dos docentes, 

gestores municipais de saúde, discentes e membros dos conselhos locais, a CGL é 

um órgão colegiado deliberativo e de natureza permanente que tem por missão 

atuar na gestão política e administrativa com foco no acompanhamento dos 

desenvolvimentos dos projetos. O MS monitora o desenvolvimento desses projetos 

por meio de um grupo de assessores compostos por seus próprios técnicos, técnicos 
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da OPAS e membros de entidades externas, que têm vasta experiência em formação 

nas áreas envolvidas (BATISTA, et al., 2015). 

Em 2007, o Pró-Saúde expandiu-se e foi criado o Pró-Saúde II, agora 

abrangendo, além dos cursos de graduação em medicina, enfermagem e 

odontologia, também os cursos de biomedicina, biologia, educação física, farmácia, 

fisioterapia, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, psicologia, serviço social e 

terapia ocupacional, que são os quatorze cursos da área da saúde reconhecidos pelo 

MEC, seguindo a recomendação do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Também 

foram criados os Núcleos de Apoio à Estratégia Saúde da Família (NASF), onde foi 

possível promover a introdução de mais profissionais da saúde na atenção básica 

(BRASIL, 2007; HADDAD, et al., 2012). 

Como uma das estratégias de fortalecimento do Pró-Saúde, foi criado em 

2008 o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde). Dentro do 

eixo “Cenário de Práticas”, o Programa tem como finalidade promover a integração 

ensino-serviço-comunidade, envolvendo docentes, estudantes de graduação e 

profissionais para desenvolvimento de atividades na rede pública de saúde, de forma 

que as necessidades dos serviços sejam fonte de produção de conhecimento e 

pesquisa em temas e áreas estratégicas do SUS (BATISTA, et al., 2015; BRASIL, 

2010; BRASIL, 2011a; HADDAD, et al., 2012). 

 O PET-Saúde disponibiliza auxílio financeiro para tutores, que são os 

professores das IES, preceptores, que são os profissionais dos serviços, e estudantes 

de graduação da área da saúde. Em sua primeira edição, que iniciou em 2009, foi 

denominado PET-Saúde/Saúde da Família, com 306 grupos selecionados sendo cada 

grupo formado por um tutor acadêmico, seis preceptores, doze estudantes com 

auxílio financeiro e dezoito estudantes voluntários (BATISTA, et al., 2015; BRASIL, 

2010; BRASIL, 2011a; HADDAD, et al., 2012). 

O auxílio financeiro disponibilizado pelo governo federal aos participantes 

do PET-Saúde não desobriga os outros profissionais que não tenham vínculo com o 

programa a participarem da formação de recursos humanos para o SUS. 
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Em 2010, foram selecionados mais 484 grupos PET com o mesmo formato 

e, no mesmo ano, deu início ao PET-Saúde/Saúde Mental, onde foram selecionados 

mais oitenta grupos, também com a mesma formatação dos grupos anteriores 

(BATISTA, et al., 2015; BRASIL, 2011a; HADDAD, et al., 2012). 

A partir dos processos de avaliação e acompanhamento dos grupos PET 

realizados, que demonstraram a necessidade de articulação entre o PET-Saúde e o 

Pró-Saúde, no final de 2011, a SGTES lançou um edital denominado Pró-Saúde/PET-

Saúde, que considerou o planejamento da saúde de acordo com as regiões e as 

redes de atenção à saúde levando-se em consideração às necessidades de cada 

região, articulando-as entre as IES, Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e as 

Secretarias Estaduais de Saúde (SES). Nesse edital foram selecionados 119 grupos 

também com a participação das quatorze profissões da área da saúde, porém com 

foco na expansão dos cursos de psicologia, farmácia, nutrição e fisioterapia 

(BATISTA, et al., 2015).  

O Projeto PET-Saúde da Universidade Federal de Goiás e Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia (PET-Saúde UFG/SMS-Goiânia) foi constituído por 

cinco grupos tutoriais, em que participaram os cursos de Enfermagem, Medicina, 

Odontologia, Nutrição e Farmácia, sendo cada curso responsável por um grupo 

(SOUSA; SHUVARTZ, 2015). 

Essa articulação entre ensino, serviço e comunidade proporcionado pelo 

Pró e PET-Saúde e as políticas nacionais de saúde, geram oportunidades à 

aprendizagem significativa por meio do sistema tutorial, além de estimular o trabalho 

em equipe entre as profissões de saúde através da interdisciplinaridade e do 

atendimento multiprofissional, isso corrobora para enobrecer a formação do futuro 

profissional da rede de atenção básica de saúde (ASSEGA, et al., 2010). 

As linhas de pesquisa dos Programas envolvem aspectos epidemiológicos, 

sociais, clínicos e organizacionais, busca a integração ensino-serviço e 

aprofundamento das políticas, diretrizes e necessidades do SUS. Tem como 

finalidade estabelecer a mudança do eixo da formação com centro na assistência 

individual para o processo conciliado com as necessidades de saúde dos cidadãos; 

atuar em todos os níveis de complexidade; integrar à comunidade, profissionais que 
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atuam na gestão e no ensino; buscar o equilíbrio entre a excelência técnica, as 

pesquisas e o que é relevante para a sociedade; integrar as atividades desenvolvidas 

à formação técnica e cidadã do aluno; e atentar para as mudanças nos aspectos 

epidemiológicos, demográficos, na evolução do conhecimento e mudança do 

processo de trabalho em saúde (ASSEGA, et al., 2010; BATISTA, et al., 2015; 

BRASIL, 2006b). 

 

2.3 Processo de trabalho em saúde na Estratégia Saúde da Família 

O processo de trabalho definido por Karl Marx é o conjunto de 

procedimentos utilizados pelo homem, intermediado pelos meios de produção, sobre 

algum objeto que resultará em um produto com alguma utilidade. Esse autor 

identifica três elementos que compõem o processo de trabalho, que são: a atividade 

adequada a um fim, ou seja, o próprio trabalho; o objeto de trabalho; e os 

instrumentos ou meios de trabalho (MARX, 1996). 

A concepção desse autor influenciou vários pesquisadores brasileiros na 

construção e elaboração de estudos acerca do tema na área da saúde (MENDES-

GONÇALVES, 1992; MERHY, 1998; PEDUZZI; SCHRAIBER, 2008). Os conceitos 

desses autores foram utilizados para a fundamentação dessa pesquisa.  

Mendes-Gonçalves (1992), define o processo de trabalho como o objeto 

que sofre transformação por meio de utilização de ferramentas específicas para se 

obter um produto final. É baseado no objeto do trabalho, nos instrumentos, na 

finalidade e nos agentes, e destaca que esses elementos precisam ser analisados de 

maneira articulada, devido a sua relação de reciprocidade para caracterizar o 

processo de trabalho específico. Esse conceito, segundo o autor, pode ser 

empregado também no contexto do processo de trabalho em saúde, desde que esse 

processo seja voltado para as especificidades do corpo humano. 

O objeto é representado pelo que será transformado (matéria-prima), 

sendo aquilo que incidirá a ação do trabalhador, no caso do processo de trabalho em 

saúde, são as necessidades de saúde das pessoas. Porém, ele somente será objeto 
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de trabalho quando, assim, o sujeito o considerar um projeto de transformação, com 

alguma finalidade (MENDES-GONÇALVES, 1992). 

Os instrumentos de trabalho, ou meios de produção, são coisas, ou um 

complexo de coisas, que é inserido pelo trabalhador para guiar suas atividades sobre 

o objeto (MARX, 1996). No processo de trabalho em saúde, os instrumentos são 

compostos por dois tipos: materiais, que são os equipamentos, estruturas, materiais 

de consumo, medicamentos, dentre outros; e não materiais, composto pelos 

saberes, responsável em articular os agentes do processo de trabalho e os 

instrumentos materiais (MENDES-GONÇALVES, 1992). 

A finalidade do objeto é dada pelo agente do processo de trabalho, que 

pode ser, ao mesmo tempo, o sujeito responsável pela ação e o próprio instrumento 

de trabalho (PEDUZZI, 1998). 

O processo de trabalho em saúde é caracterizado pela dimensão 

microscópica do dia a dia do trabalho em saúde, é a prática dos trabalhadores, 

chamados de profissionais de saúde, inseridos no cotidiano da produção dos serviços 

de saúde (PEDUZZI; SCHRAIBER, 2008). 

Merhy (2013), ao introduzir a análise da micropolítica do “trabalho vivo em 

ato” na saúde e a tipologia das tecnologias utilizadas para enfrentar as necessidades 

de saúde (dura, leve-dura e leve), teve como base a definição de “trabalho vivo” e 

“trabalho morto” feita por Marx. “Trabalho morto” são todos os produtos que estão 

envolvidos no processo de trabalho resultantes de um trabalho realizado 

anteriormente e “trabalho vivo” é aquele instituinte, que questiona a intencionalidade 

e a finalidade do trabalho em saúde e tem sua essencialidade na ação, intermediado 

pelas tecnologias leves. 

As tecnologias duras caracterizam-se pelo uso de equipamentos, 

máquinas, normatizações e estruturas organizacionais. As leve-duras dizem respeito 

ao conhecimento técnico, aos saberes estruturados, que operam no processo de 

trabalho em saúde, como a epidemiologia e a clínica médica, por exemplo. E as 

tecnologias leves referem-se à produção de vínculo com os usuários, ao acolhimento, 

à relação de confiança, à postura ética e a articulação dos saberes estruturados, que 
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são de extrema importância na produção do cuidado em saúde (MERHY, 1998; 

2007). 

Nesse contexto, alguns autores vêm tentando articular a teorização do 

processo de trabalho em saúde com a realidade do trabalho na atenção básica 

(MERHY, 2013; PEDUZZI; RIBEIRO; PIRES; BLANK, 2004; SCHRAIBER, 2008). O 

trabalho em saúde não tem como resultado um produto material, independente da 

maneira de como foi gerado, pois o produto faz parte da própria realização da 

atividade do profissional de saúde (RIBEIRO; PIRES; BLANK, 2004). 

No SUS, como resultado de uma longa experiência acumulada pelos vários 

atores envolvidos no seu desenvolvimento e consolidação, o Ministério da Saúde 

(MS), por meio da Portaria 648/GM, criou em 2006 a Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB), que propôs, dentre outras, uma redefinição das características do 

processo de trabalho na atenção básica. Essa política caracteriza-se por: 

 “... um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual 

e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É 

desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais 

e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de 

trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios 

bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade 

sanitária, considerando a dinamicidade existente no 

território em que vivem essas populações” (BRASIL, 

2006b).  

 

Essa política coloca a Saúde da Família como estratégia prioritária para a 

reorganização da atenção básica no país. De acordo com os preceitos do SUS, 

assume caráter substitutivo em relação à rede tradicional nos territórios em que as 

equipes de Saúde da Família atuam, por meio do cadastramento domiciliar, ações 

dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde 

atua, com ênfase no planejamento e na programação, realizados com base no 
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diagnóstico situacional, tendo como foco a família e a comunidade, na perspectiva da 

construção de cidadania, além de desenvolver parcerias com instituições e 

organizações sociais (BRASIL, 2006b; RIBEIRO; PIRES; BLANK, 2004). 

Em 2012, o MS lançou uma atualização da PNAB com o intuito de articular 

os processos de trabalho das equipes de atenção básica com as equipes de saúde da 

família. Na versão anterior, o processo de trabalho em saúde era orientado por dez 

características, todas baseadas nos princípios da integralidade, equidade e 

universalidade (BRASIL, 2006b; BRASIL, 2012a). 

Na versão atualizada, o processo de trabalho em saúde para as equipes 

da atenção básica e da saúde da família passam a ter doze características, porém 

não havendo mudanças significativas com relação a versão anterior. Essas 

características são: definição do território de atuação e da população; 

desenvolvimento de atividades de acordo com as necessidades de saúde da 

população; priorização dos grupos de risco; realização do acolhimento; atendimento 

de maneira integral; atendimento extramuros; desenvolvimento de ações educativas; 

qualificação dos modelos de atenção e gestão; participação no planejamento local 

das ações de saúde; desenvolvimento de ações intersetoriais; fortalecimento da 

gestão local e do controle social e realização de atendimentos em domicílio (BRASIL, 

2012a). 

Para desenvolver essas ações, além de outros, a PNAB tem como um de 

seus fundamentos a valorização dos trabalhadores de saúde por meio do estímulo e 

do constante acompanhamento da sua formação e capacitação. Os trabalhadores de 

nível superior constantes no quadro multiprofissional dessa política são: o médico, o 

enfermeiro e o cirurgião-dentista (BRASIL, 2012a). Esses que, além de 

desenvolverem suas atividades assistências no cotidiano dos serviços, também têm 

papel formador de profissionais de saúde, denominados de preceptores (BOTTI; 

REGO, 2008). 
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2.4 Preceptoria em saúde 

A preceptoria em saúde é uma prática pedagógica que acontece no 

ambiente laboral e na formação profissional, no momento do exercício do trabalho, 

conduzida por profissionais que estão na área assistencial, independente se o 

trabalhador exerce cargo de docência ou não. Essa prática tem como foco construir e 

transmitir conhecimentos relativos a cada área de atuação e ajudar na formação 

moral e ética dos discentes, estimulando-os a atuarem no processo saúde-doença-

cuidado, em seus diferentes níveis de atenção à saúde, com responsabilidade social 

e compromisso com o cidadão (BOTTI; REGO, 2008; MISSAKA; RIBEIRO, 2011).  

O preceptor executa várias funções, tanto as de profissional da área da 

saúde, na prática preventiva e curativa, quanto de docente, onde atua na inserção 

dos discentes no processo de trabalho. Também tem como papel de suma 

importância inspirar, aconselhar e influenciar de maneira positiva o aluno em seu 

desenvolvimento para o trabalho, com pensamento de futuro profissional da área da 

saúde (BOTTI; REGO, 2008).  

Sobre o processo de trabalho em saúde, Merhy (2013) diz que é 

caracterizado pelo chamado “trabalho vivo em ato”, este termo é configurado por 

proporcionar mais liberdade e tornar o profissional protagonista de seus atos no 

processo de cuidar na relação usuário/trabalhador. 

Intermediado pelas tecnologias leves, o trabalho vivo em ato ocorre no 

momento da relação usuário/trabalhador, e é a partir daí que o preceptor reserva-se 

o lugar de ativador, onde irá estimular e incentivar o aluno à curiosidade e à 

pesquisa, atuando como facilitador de sua aprendizagem. O preceptor serve como 

exemplo de conduta profissional, tanto técnica quanto eticamente correta para seus 

alunos, pois ele está sendo observado de perto na sua prática profissional diária, 

sendo este um momento de grande atenção e cuidado para que saiba administrar a 

relação preceptor-aluno-paciente, sem dano a nenhum desses sujeitos e, ao mesmo 

tempo em que presta assistência aos pacientes, deve estar em alerta com as 

oportunidades educativas que a prática oferece aos alunos (MERHY, 2013; MISSAKA; 

RIBEIRO, 2011). 
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Com a função de ajudar o discente no desenvolvimento da sua habilidade 

de prática, é muito importante que o preceptor seja capaz de planejar estratégias 

que permitam aos estudantes colocar em prática os conteúdos teóricos, buscar 

novos conhecimentos e aprimorá-los, assumir responsabilidades dentro do serviço e 

ter comprometimento com o usuário (MISSAKA; RIBEIRO, 2011; NUNES; SOUZA; 

MUNIZ, 2015). 

Com base nas DCNs dos cursos de graduação da área da saúde, além de 

estimular o aluno a ter uma formação mais crítica, reflexiva e humanista, o preceptor 

precisa estar atento em mostrar a importância da interação multiprofissional na 

prática do cuidado realizado pela equipe de profissionais que prestam assistência aos 

usuários do sistema de saúde. Também há que se destacar a prática do 

relacionamento interdisciplinar, de maneira que esses estudantes observem a 

importância desses relacionamentos no sentido de adicionar esforços para melhorar 

a qualidade do serviço prestado ao paciente (ROCHA; RIBEIRO, 2012; NUNES; 

SOUZA; MUNIZ, 2015).  

A prática da preceptoria pelos profissionais de saúde atua como estímulo à 

aprendizagem significativa, eixo principal da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS), independente se com ou sem vínculo ao PET-Saúde. 

No mesmo momento em que o preceptor ensina, ele também aprende, devido à 

possibilidade de trocas de conhecimentos e experiências com os discentes, isso 

proporciona mudanças para o ambiente de trabalho e também para a comunidade, 

além de provocar a reflexão do profissional sobre o seu processo de trabalho em 

saúde (BRASIL, 2009b; NUNES; SOUZA; MUNIZ, 2015).  

No âmbito do Pró/PET-Saúde, a preceptoria estimula a troca de 

conhecimentos na relação ensino-serviço-comunidade, isso proporciona um melhor 

relacionamento entre eles, além de oferecer ao discente uma aproximação de 

práticas profissionais que não são característicos de sua formação acadêmica, 

observando sempre as limitações de cada um. Essa prática, chamada de Educação 

Interprofissional, ajuda o usuário a receber uma assistência de forma integral, o que 

propicia a melhora da qualidade do processo de trabalho em saúde (LIMA; 

ROZENDO, 2015). 
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A Educação Interprofissional possibilita aos profissionais e aos discentes 

praticarem ações de saúde preconizadas pelo SUS, como a promoção da saúde, a 

prevenção de doenças e a assistência, de forma compartilhada, isso contribui para 

uma melhor assistência nos serviços de saúde e aumenta a resolubilidade das ações 

(LIMA; ROZENDO, 2015). 

De acordo com Lima e Rozendo (2015): 

“O exercício da preceptoria no Pró-PET-Saúde permite a 

convivência com profissionais e discentes de vários 

cursos, e dá oportunidade ao compartilhamento de 

saberes, dúvidas e ações. Além disso, a presença dos 

discentes no serviço mostra-se como um estímulo para 

atualização, torna as atividades mais dinâmicas, 

prazerosas e humanas, proporcionando crescimento 

pessoal e profissional dos envolvidos” (LIMA; ROZENDO, 

2015).  

 

Alguns temas devem ser elaborados nos encontros entre preceptor, alunos 

e paciente, como: o contexto social e suas injunções; subjetivação do usuário; a 

compreensão do momento vivido; sua história; e seus conceitos. Entende-se que é 

parte fundamental do trabalho do preceptor criar um roteiro de reflexão e de 

aprendizagem em torno da construção das relações terapêuticas e que o grau de 

complexidade da atenção à saúde influencia no relacionamento preceptor-aluno 

(FEUERWERKER, 2011; RIBEIRO, 2011; ROCHA; RIBEIRO, 2012). 

Independente do grau de complexidade, o processo de trabalho em saúde 

precisa ser acompanhado e problematizado, pois todas as áreas de competência não 

discutidas explicitamente serão, de maneira implícita, demonstradas pela atitude 

concreta do preceptor no âmbito das relações com o usuário, sua família e com os 

demais membros da equipe (FEUERWERKER, 2011; RIBEIRO, 2011; ROCHA; 

RIBEIRO, 2012).  

O ensino na atenção básica de saúde tem como característica fundamental 

a possibilidade real de integração com o ambiente de trabalho, porém é percebida 
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ainda uma lógica de desintegração entre o ensino e o trabalho. Essa lógica gera um 

ambiente laboral sem criatividade, baseado em modelos técnicos clássicos de autores 

renomados. E, por outro lado, um ambiente que se dedica exclusivamente ao ensino, 

também se caracteriza como um modelo restritivo, devido à centralidade no desejo 

de seus atores (BARRETO, et al., 2011). 

O preceptor da atenção básica é o articulador desse eixo ensino-serviço, 

para isso, deve manter em conjunto com o ensino e a pesquisa suas 

responsabilidades epidemiológicas e territoriais. Também deve inserir o aluno, de 

maneira adequada, nas responsabilidades dos serviços, em caráter colaborativo e 

participativo, delegando atividades que irão contribuir com os objetivos de sua 

aprendizagem, além de não prejudicar o fluxo de atendimento estabelecido na 

unidade (BARRETO, et al., 2011). 

Feuerwerker (2011) destaca que o nível de aprendizagem do aluno a 

partir de uma experiência depende se houve ou não reflexão sobre ela. O vínculo 

com o paciente, a responsabilização e a continuidade do cuidado sobre ele devem 

ser construídos durante o processo de formação do futuro profissional de saúde e 

existe uma relação direta entre essas competências, a melhora dos resultados 

terapêuticos e a maior necessidade de processar os relacionamentos que um 

encontro intenso produz em ambas as partes, devendo, assim, ser objeto de reflexão 

em cada situação vivenciada. 

Para atender toda essa complexidade, para formar um profissional crítico, 

reflexivo e com olhar humanista, o que se estabelece nas DCN, o preceptor deve 

estar motivado, pois, de pouco adianta existir diretrizes se esses profissionais não 

estiverem cientes e conhecedores desses eixos norteadores, convencidos de sua 

importância e determinados a atingi-los. Nesse contexto, fica de responsabilidade 

das IES e dos serviços preparar esses formadores, criando políticas que definam a 

formação, a avaliação e o monitoramento do preceptor, tornando-se possível assim 

que os requisitos das DCN sejam atendidos, para isso, o profissional destinado a essa 

função precisa estar qualificado e sensibilizado para o exercício (HORA, et al., 2013; 

ROCHA; RIBEIRO, 2012). 
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Fundamental na implantação de qualquer projeto curricular inovador, o 

preceptor precisa ser devidamente capacitado e ter uma participação ativa para que 

o projeto tenha eficácia. Dentre as características mais significativas de um bom 

preceptor estão o conhecimento do seu papel como um formador, o compromisso 

com a aprendizagem do discente e a capacidade de incentivar esse discente a 

aprender (MISSAKA; RIBEIRO, 2011). 

A formação do preceptor deve ser vista como prioridade nas IES, nas 

Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, assim como também na esfera federal, 

tanto na sua atualização como profissional da área da saúde, quanto nas suas 

funções de ensino (LIMA; ROZENDO, 2015). Porém Missaka e Ribeiro (2011) 

destacam que os preceptores, assim como uma grande parte dos docentes de 

universidades, dominam os saberes de suas profissões, o que é essencial para 

qualquer formação, todavia não dominam os conhecimentos pedagógicos, que são 

utilizados para a organização das ações formativas, tais como as várias modalidades 

de avaliação e os diferentes processos de ensino-aprendizagem, colocando-se em 

uma maneira intuitiva de ensinar, tendo como modelos de formação àqueles pelos 

quais passaram quando eram estudantes, fazendo-se confundir ensino com 

transmissão de informação.  

Nesse contexto, há a necessidade de implantação de processos de 

formação para os preceptores que não sejam fragmentados e que ajudem a refletir 

sobre o modelo de atenção à saúde. Para isso, além do apoio das IES, é necessário 

que a estratégia educacional seja a favor de uma perspectiva emancipadora e que 

reflita de maneira crítica sobre os processos de trabalho em saúde, esta é uma 

condição fundamental para ampliar as dimensões que realizam o trabalho. O 

desenvolvimento de cursos de formação pedagógica para os preceptores, com o 

objetivo de proporcionar o aprimoramento no campo da educação na saúde, é uma 

maneira de ampliar a sua visão para as questões sobre a relação educação-trabalho-

saúde (FEUERWERKER, 2011; MISSAKA; RIBEIRO, 2011). 

O preceptor é um docente, que tem a função de ensinar a prática ao 

aluno no seu período curricular. Entretanto, a preceptoria envolve o ensino na 

prática, e aplicar isso ao graduando requer muita destreza na prática da instrução, 
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pois demanda intensidade e duração e vai além das exigências de uma disciplina ou 

da construção de um conhecimento teórico por um docente que não tenha a função 

da instrução prática (ROCHA; RIBEIRO, 2012).  

Diante do contexto histórico e das dificuldades de implantação e 

implementação de políticas públicas para a formação do novo perfil profissional que 

atenda o modelo de atenção à saúde proposto pelo SUS, esse estudo analisará a 

influência dos programas Pró-Saúde e PET-Saúde da Família na percepção dos 

preceptores no contexto do processo de trabalho na atenção básica. 
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3 OBJETIVO (S) 

3.1 Objetivo Geral 

Analisar a influência dos programas de reorientação da formação do 

profissional da saúde no processo de trabalho da atenção básica de saúde, na 

perspectiva dos preceptores.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

- Identificar o perfil socioprofissional dos preceptores dos Centros de 

Saúde da Família (CSF) participantes dos programas de reorientação da formação do 

profissional da saúde; 

- Descrever as ações desenvolvidas pelos preceptores que atuam nos CSFs 

relacionadas ao processo de trabalho em saúde; 

- Identificar as atividades relacionadas ao processo de trabalho que 

sofreram influência dos programas de reorientação da formação do profissional da 

saúde nos CSFs. 
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4 MÉTODO (S) 

4.1 Projeto matriz 

O presente estudo está inserido no projeto matriz “Influência dos 

programas de reorientação da formação em saúde no processo de trabalho na 

atenção básica”, coordenado pela Faculdade de Nutrição (FANUT/UFG) e aprovado 

no edital MCTI/CNPq/MS-SCTIE - DECIT nº 8/2013. 

 

4.2 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo transversal, que é um modelo apropriado para 

descrever características da população no que diz respeito a determinadas variáveis 

e os seus padrões de distribuição, permitindo a descrição de uma situação em um 

período de tempo não definido (HADDAD, 2004). 

 

4.3 Local do estudo 

De acordo com o censo demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o município de Goiânia possui população de 1.302.001 

habitantes, com área territorial de 729,018 km2, situada na região Centro Oeste do 

Brasil e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,799, considerado alto 

segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Sua 

economia é estruturada na produção agropecuária, nas indústrias de transformação 

e na área de serviços (IBGE, 2016; PNUD, 2010). 

Com relação à assistência pública de saúde, Goiânia possui uma rede de 

serviços composto por 169 estabelecimentos, que são divididos em cinco níveis de 

complexidade, conforme Decreto nº 4051, de 02 de setembro de 2013, da Prefeitura 

Municipal de Goiânia (GOIÂNIA, 2013): 

- Nível I – Centros de Saúde e Centros de Saúde da Família com até duas Equipes 

da Estratégia Saúde da Família e as Associações de Trabalho e Produção Solidária 

em Saúde Mental (GERARTES);  



 47 

- Nível II – Centros de Saúde e Centros de Saúde da Família com três ou mais 

Equipes da Estratégia Saúde da Família; 

- Nível III – Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centros de Referência, 

Farmácia de Insumos e Medicamentos Especiais e Ambulatório Municipal de 

Psiquiatria; 

- Nível IV – Unidades Pré-Hospitalares com funcionamento de 24 horas, Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Serviço de Transporte Sanitário; 

- Nível V – Unidades Hospitalares. 

 

Na atenção básica de saúde, a capital do estado de Goiás faz parte, desde 

2004, da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde, que se divide em sete 

distritos sanitários: Campinas-Centro, Leste, Noroeste, Norte, Oeste, Sudoeste e Sul 

(GOIÂNIA, 2013). 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) de Goiânia possui 63 Centros de 

Saúde da Família (CSF), com 186 equipes implantadas sendo que, 55,5% (94 

equipes) delas possuem equipes de saúde bucal (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Distribuição de Equipes da ESF/CSF nos Distritos Sanitários da SMS/Goiânia. Goiânia, 

2015. 

Distritos Sanitários da SMS/Goiânia Nº de CSF 
Nº equipes da 

ESF 

Nº equipes da 

odontologia 

Distrito Sanitário Campinas Centro 02 07 06 

Distrito Sanitário Leste 09 29 20 

Distrito Sanitário Noroeste 19 51 19 

Distrito Sanitário Norte 07 27 18 

Distrito Sanitário Oeste 15 39 18 

Distrito Sanitário Sudoeste 11 33 13 

Distrito Sanitário Sul 00 00 00 

TOTAL 63 186 94 

Fonte: Divisão de Atenção à Saúde (DAS) de Goiânia, 2015. 

 



 48 

A Universidade Federal de Goiás possui campos de estágio em todos os 

níveis de complexidade dos serviços de saúde ofertados pela SMS/Goiânia. Na 

atenção básica, desde 2009, vem sendo realizado parceria para implantação e 

implementação de atividades do PET-Saúde e do Pró/PET-Saúde em 10 (15,8%) CSF 

do município, distribuídos da seguinte maneira: três CSF do Distrito Sanitário Norte 

(DSN); seis CSF do Distrito Sanitário Leste (DSL) e um CSF do Distrito Sanitário 

Campinas-Centro (DSCC).  

 

4.4 População 

A população do presente estudo foi definida a partir de um recorte do 

estudo original. Essa foi composta pelos profissionais de nível superior que atuavam 

como preceptores em todos os CSF localizados nos Distritos Sanitários Norte, Leste e 

Campinas-Centro, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia/GO, que participaram 

dos editais do Pró-Saúde, do PET-Saúde da Família e/ou do Pró/PET-Saúde nos anos 

de 2008, 2009 e 2011, respectivamente, em parceria com a Universidade Federal de 

Goiás (BRASIL 2008; 2009a; 2011c). 

O PET-Saúde da Família e o Pró/PET-Saúde foram implantados em dez, 

dos 18 CSF que fazem parte dos Distritos Sanitários dessa pesquisa, com 

representatividade de 55,5% dessas unidades de saúde, onde atuam 38 equipes da 

ESF. 

 

4.5 Critérios de Inclusão 

Ser profissional enfermeiro, médico ou cirurgião-dentista, lotado em uma 

das unidades da ESF participantes do Pró/PET-Saúde e que estivesse exercendo suas 

atividades como preceptor nessa unidade, ao menos, nos últimos seis meses de 

vigência dos programas. 
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4.6 Critérios de Exclusão 

Profissionais que não exerciam a função de preceptor e preceptores que 

se encontravam afastados dos serviços por motivo de doença ou em gozo de férias. 

 

4.7 Amostra 

Por esse estudo não haver rigor estatístico para a seleção dos 

participantes da pesquisa, a amostra foi definida por conveniência ou acessibilidade, 

de acordo com Gil (2002). 

Foi considerada a participação dos preceptores que atuavam no CSF do 

edital de 2011 do Pró/PET-Saúde ou em pelo menos duas edições anteriores do PET-

Saúde da Família. Estes critérios foram estabelecidos para assegurar que os 

participantes do estudo tivessem vivenciado recentemente a experiência dos 

programas. Dessa maneira, o CSF Guanabara I, do DSN, foi excluído por ter 

participado apenas da primeira edição do programa.  

Conforme os critérios de inclusão estabelecidos, participaram da pesquisa 

43 preceptores, conforme Figura 1.  
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Figura 1 - Fluxograma do número de participantes do estudo. Goiânia, 2015. 

247 profissionais da ESF - População de estudo 

Exclusão: 26 profissionais por atuarem 

em um CSF que participou somente de 

uma edição do PET-Saúde da Família; 14 

profissionais trabalhavam há menos de 

seis meses nos CSF e 11 encontravam-se 

de licença médica ou férias 

196 profissionais da ESF - população elegível 

Perda: seis profissionais recusaram-se a 

participar do estudo; nove profissionais 

não devolveram o questionário e sete 

profissionais o preencheram de forma 

incompleta 

 174 profissionais da ESF 

Outros: 11 Aux. Saúde Bucal; seis Tec. 

Saúde Bucal; 21 Aux. Enfermagem; 73 

Agentes Comunitários de Saúde e oito 

gestores 

55 profissionais da ESF (enfermeiro, médico e cirurgião-dentista) 

Não exerciam função de preceptor: dois 

enfermeiros; sete médicos e três 

cirurgiões-dentistas 

43 profissionais da ESF - participantes da pesquisa 

 

4.8 Coleta de Dados 

4.8.1 Instrumento de coleta de dados 

O instrumento de coleta de dados foi estruturado em duas partes, sendo a 

primeira composta por 15 questões fechadas que permitiram a identificação do perfil 

socioprofissional. A segunda parte constou de um questionário do tipo escala Likert, 
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formado por 32 asserções (questões), distribuídas em quatro dimensões, sendo oito 

asserções em cada dimensão (Anexo 4).  

 

4.8.2 Variáveis do estudo 

O perfil socioprofissional do participante da pesquisa teve como variáveis: 

- Sexo: masculino e feminino; 

- Faixa etária: até 29 anos, de 30 a 39 anos, de 40 a 49 anos e 50 anos ou mais; 

- Função na ESF: enfermeiro, médico e cirurgião-dentista; 

- Pós-graduação: sim e não; 

- Nível de pós-graduação: especialização, mestrado e doutorado; 

- Atuou como preceptor na UFG: com vínculo ao PET-Saúde e sem vínculo ao PET-

Saúde; 

- Tempo de preceptoria: 6 a 12 meses, 13 meses a 3 anos e mais de 3 anos. 

 

4.8.3 A Escala Likert 

De acordo com Sanches, Meireles e De Sordi (2011), “uma escala é um 

instrumento científico de observação e mensuração de fenômenos sociais”. Essa 

ferramenta é capaz de quantificar a intensidade das opiniões e atitudes das pessoas, 

ou seja, tornar quantitativo algo que é qualitativo, por meio de questionários, de 

uma maneira mais objetiva possível. 

As escalas do tipo Likert, além de obedecer a esse padrão, exigem das 

pessoas questionadas a indicação do nível de concordância ou discordância das 

assertivas relacionadas à atitude ou opinião que estão sendo quantificadas e 

possuem quatro características marcantes: contém vários itens; cada item mede algo 

que tem um espectro contínuo; não há resposta “certa” ou “errada”; e cada item na 

escala chamasse proposição, cujo respondente deve atribuir um valor a cada uma 

delas (SANCHES; MEIRELES; DE SORDI, 2011). 
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A escala foi proposta em quatro dimensões que trata: dimensão 1 (D1) - 

conceito de processo de trabalho em saúde; dimensão 2 (D2) - o processo de 

trabalho na atenção básica; dimensão 3 (D3) - a parceria ensino-serviço do Pró e 

PET-Saúde na ESF; e dimensão 4 (D4) - as atividades influenciadas pelo Pró e PET-

Saúde na ESF. Cada dimensão foi composta por oito asserções, representadas nessa 

pesquisa pela letra (A), totalizando 32. 

A construção da primeira dimensão teve como base o conceito de 

processo de trabalho e o processo de trabalho em saúde dos autores Karl Marx 

(1996), Mendes-Gonçalves (1992), Peduzzi (2008) e Merhy (1998). As assertivas 

contemplam: A finalidade do processo de trabalho para satisfação das necessidades 

do usuário; as tecnologias duras, leve-duras e leves como instrumentos para a 

assistência; a resolutividade da ESF enquanto a Atenção Básica de Saúde; a prática 

no cotidiano do serviço enquanto potencializador no alcance da resolutividade no 

atendimento; o atendimento às necessidades como principal objetivo do processo de 

trabalho; o processo de trabalho na produção e consumo dos serviços de saúde; o 

processo de trabalho enquanto forma de organização e execução das atividades; o 

trabalho em equipe com objetivos e cooperação entre os profissionais. 

A segunda dimensão foi baseada na PNAB (2012), com o objetivo de 

verificar a percepção dos participantes referente ao processo de trabalho na atenção 

básica. Contemplam-se nas assertivas: a territorialização e adstrição da população; 

priorização das intervenções clínico-sanitárias; promoção de atendimento integral, 

contínuo e organizado; desenvolvimento de ações intersetoriais e redes de apoio; 

participação nos conselhos locais de saúde; o acolhimento, a classificação de risco e 

análise de vulnerabilidade para maior resolutividade na demanda espontânea e 

urgências; Planejamento e avaliação das ações realizadas.  

A dimensão três baseou-se em documentos do Pró-Saúde e do PET-Saúde 

da Família (BRASIL, 2005; BRASIL, 2007; BRASIL, 2010) onde buscou conhecer a 

percepção dos profissionais da ESF, sobre a parceria ensino-serviço-comunidade no 

âmbito do Pró/PET-Saúde. São contempladas nas assertivas: valorização da 

preceptoria para pós-graduação; incentivos com auxílio financeiro enquanto 

motivador para preceptoria; conflitos pela inexistência de incentivo financeiro a todos 
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os profissionais; aproximação ensino-serviço na realização de pesquisa, ensino e 

extensão; aumento de profissionais na pós-graduação com a implantação do 

Pró/PET-Saúde; envolvimento com o serviço estudante com e sem auxílio financeiro; 

aprimoramento de fluxos e cronogramas dos estágios e práticas; promoção de 

reflexão crítica dos profissionais sobre suas práticas. 

Na dimensão quatro, também baseado nos documentos do Pró-Saúde e 

do PET-Saúde da Família (BRASIL, 2005; 2007; 2010), procurou identificar a 

percepção dos profissionais da ESF sobre quais foram as atividades relacionadas à 

organização do processo de trabalho em saúde que sofreram influência do Pró/PET-

Saúde nos CSFs. As assertivas buscavam saber se o Pró/PET-Saúde propiciou 

parceria entre os profissionais, docentes e estudantes voltados para a educação 

permanente e educação em saúde; se estimulou ações administrativas e de gestão; 

se houve fortalecimento de momentos de discussão entre ensino-serviço e 

comunidade; se houve disponibilização de instrumentos de trabalho para prestação 

de assistência ao usuário; se o Pró/PET-Saúde proporcionou um melhor atendimento 

às necessidades dos usuários; se estimulou a participação crítica do usuário no 

processo-saúde doença; e se houve ampliação da percepção dos profissionais sobre 

as intervenções na sua área de abrangência. 

No quadro abaixo encontram-se as quatro dimensões da escala Likert e 

suas respectivas assertivas.  

 

Quadro 1 - Dimensões da escala Likert e as respectivas assertivas. Goiânia, 2015. 
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A1: As atividades que você realiza no trabalho da ESF têm como finalidade a satisfação das 

necessidades dos usuários 

A5: O conhecimento e saberes, os equipamentos, a estrutura física da unidade são os 

instrumentos que o trabalhador de saúde utiliza para atender as necessidades dos usuários  

A9: O acesso à realização de exames de alta complexidade (por exemplo: tomografia, 

ressonância) é fundamental para auxiliar no diagnóstico e conduta da ESF 

A13: A satisfação de uma necessidade de saúde do usuário contribui no aprendizado da 

equipe para o alcance de maior resolutividade no atendimento 

A17: O atendimento às necessidades dos usuários é o objetivo principal do processo de 

trabalho em saúde 

A21: O processo de trabalho em saúde pode ser compreendido como a prática dos 

profissionais inseridos no dia-a-dia da produção e consumo de serviços de saúde 

A25- O processo de trabalho em saúde é a forma pela qual organizamos e executamos 

nossas atividades profissionais 

A29: Para o trabalho em equipe é necessário que se tenha objetivos comuns e cooperação 

entre os profissionais 
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A2- A assistência na ESF está baseada no atendimento da população de um território 

definido (população adstrita) 

A6- Na ESF o atendimento às necessidades da população é realizado em equipe e prioriza 

as intervenções clínicas e sanitárias 

A10- O trabalho da equipe da ESF é realizado com o objetivo de prover atenção integral, 

contínua e organizada à população adstrita 

A14- A equipe da ESF desenvolve ações intersetoriais e redes de apoio social voltados para 

o desenvolvimento de uma atenção integral ao usuário 

A18- A ESF participa da criação e/ou funcionamento dos conselhos locais de saúde 

A22- Na atenção básica, o acolhimento, a classificação de risco e análise de 

vulnerabilidades favorecem uma assistência mais resolutiva para a demanda espontânea 

A26- Na atenção básica, o acolhimento, a classificação de risco e análise de 

vulnerabilidades favorecem uma assistência mais resolutiva para o primeiro atendimento 

nas urgências 

A30- A equipe de saúde da família participa do planejamento local de saúde acompanhando 

e avaliando as ações da própria equipe e da unidade de saúde 
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A3- O certificado de preceptoria no Pet-Saúde /Propet-Saúde é valorizado no processo 

seletivo para vagas em cursos de pós-graduação 

A7: O incentivo financeiro foi fator motivador para participação dos profissionais de saúde 

na preceptoria do Pet-Saúde/Propet-Saúde 

A11: A inexistência de bolsa para todos os preceptores propiciou descontentamento entre 

os profissionais da ESF 

A15- As atividades de pesquisa, ensino e extensão realizadas no âmbito do Pet-

Saúde/Propet-Saúde favoreceram a aproximação da universidade com o serviço 

A19- Após a implantação do Pet-Saúde/Propet-Saúde, houve um aumento da participação 

de profissionais da ESF em programas de pós-graduação 

A23- Os alunos bolsistas do Pet-Saúde/Propet-Saúde eram mais envolvidos com as 

atividades desenvolvidas na unidade de saúde que os acadêmicos dos estágios regulares 

A27- A presença do Pet-Saúde/Propet-Saúde contribuiu para o aprimoramento de fluxos e 

cronogramas de estágios e práticas na ESF 

A31- O Pet-Saúde/Propet-Saúde contribuiu para uma reflexão crítica do profissional da ESF 

sobre suas práticas no serviço 
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A4- A presença do Pet-Saúde/Propet-Saúde propiciou parceria entre os profissionais de 

saúde, professores e estudantes na realização de atividades de educação permanente 

A8- A presença do Pet-Saúde/Propet-Saúde propiciou parceria entre os profissionais de 

saúde, professores e estudantes na realização de atividades de educação em saúde 

A12- O Pet-Saúde/Propet-Saúde estimulou ações administrativas e de gestão na ESF 

A16- A presença do Pet-Saúde/Propet-Saúde fortaleceu momentos de discussão entre 

universidade, serviço e comunidade 

A20- Na implantação do Pet-Saúde/Propet-Saúde foram disponibilizados instrumentos de 

trabalho suficientes para a prestação adequada da assistência ao usuário na ESF 

A24- A participação do Pet-Saúde/Propet-Saúde nas atividades da ESF proporcionou um 

melhor atendimento às necessidades de saúde da população 

A28-As atividades desenvolvidas pelo Pet-Saúde/Propet-Saúde estimularam a participação 

do usuário/família enquanto sujeito ativo no processo saúde-doença 

A32- A característica interdisciplinar do Pet-Saúde/Propet-Saúde ampliou a percepção dos 

profissionais sobre as necessidades de intervenções de saúde na área de abrangência das 

equipes 

 

Na escala, uma variação de quatro níveis de graduação da percepção foi 

utilizada. A restrição do termo central (número de opções ímpar) destina o 
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respondente a se posicionar de uma maneira positiva ou negativa em relação ao 

aspecto a ser apurado (RITZ, 2000). 

Os respondentes tinham quatro opções de respostas: concordo 

plenamente (CP), quando o respondente tinha total concordância com a asserção; 

inclinado a concordar (IC), quando a tendência era de concordar com a asserção; 

inclinado a discordar (ID), quando tendia a discordar da asserção; e discordo 

plenamente (DP), quando o participante da pesquisa discordava totalmente da 

asserção (RITZ, 2000). 

As asserções foram distribuídas de maneira randomizadas no instrumento 

de coleta de dados a fim de impossibilitar aos participantes da pesquisa a percepção 

do assunto a que eles buscavam responder, ou seja, não era possível perceber em 

qual dimensão a assertiva estava inserida (CUNHA, 2007).  

 

4.8.4 Aplicação do instrumento de coleta de dados 

A coleta de dados do estudo aconteceu nos meses de março e abril de 

2015. A princípio, foi solicitado, via e-mail, os endereços e telefones dos dez CSF que 

deveriam ser visitados pelo pesquisador, incluindo a unidade piloto, à Divisão de 

Atenção à Saúde (DAS) da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS-Goiânia). 

O instrumento foi aplicado como teste piloto no mês de fevereiro de 2015 

no CSF Guanabara I, com o objetivo de confirmar a clareza e a objetividade da 

fraseologia utilizada na construção das assertivas. Para isso, 17 questionários foram 

utilizados, onde 14 foram validados (RITZ, 2000). 

Após a resposta da DAS, foi estabelecido um cronograma de visita aos 

CSF. Depois do contato prévio com as enfermeiras das equipes da ESF dessas 

unidades, por telefone, realizou-se o agendamento dos encontros para os dias que 

geralmente acontecem às reuniões de trabalho semanais e também foi esclarecido 

sobre os objetivos do estudo e tempo estimado para responder os questionários. 

Na data e horário agendado, os questionários foram distribuídos e os 

objetivos da pesquisa esclarecidos, os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 
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(TCLE) (Anexo 2) foram entregues, lidos e solicitado a assinatura de aceitação, de 

maneira voluntária, para aqueles que aceitaram em participar da pesquisa. 

A orientação para o preenchimento do instrumento baseou na 

apresentação do questionário de múltiplas escolhas e de opinião (atitudinal). 

Também foi informado aos participantes da pesquisa quanto a necessidade de se 

responder todas as questões e, devido ser um instrumento de percepção, não havia 

resposta certa ou errada, mas sim, aquela que fosse julgada, de acordo com sua 

própria análise, a mais adequada. 

Para o preenchimento do instrumento de coleta de dados foi 

disponibilizado o tempo necessário. Após o seu recolhimento, realizou-se a 

conferência de todas as asserções para verificar se alguma delas estava sem 

resposta, haja vista que, conforme orientação prévia, caso alguma estivesse sem 

resposta, invalidaria todo o instrumento.  

Houve reuniões, mas nem todos os profissionais das ESFs puderam 

participar por estarem ausentes ou realizando atividades que impossibilitasse, 

naquele momento, o preenchimento dos questionários. Para esses casos, foram 

disponibilizados instrumentos de coleta de dados para as enfermeiras das equipes e 

realizado capacitação quanto ao seu preenchimento para que fossem entregues a 

esses profissionais ausentes, posteriormente, esses questionários foram recolhidos 

para análise. 

Os instrumentos de coleta de dados que não foram recebidos no momento 

da sua aplicação ou, posteriormente, pelas enfermeiras das equipes, foram 

considerados perdas após três tentativas sem sucesso de contato com os 

profissionais que deixaram de respondê-los.  

 

4.8.5 Validação do instrumento de coleta de dados 

Após a aplicação do instrumento de coleta de dados, foi utilizado o 

método split-half para validação. Esse método consiste na comparação dos escores 

de duas subdivisões do instrumento para determinar sua confiabilidade, com 
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resultado de R=0,92, considerado uma excelente densidade estatística para os 

resultados encontrados (RITZ, 2000). 

Para o processo de validação das assertivas, o método teste-reteste foi 

utilizado para calcular o coeficiente de correlação linear (r=0,85). O estudo dos 

resultados obtidos na aplicação do instrumento de validação permitiu a eliminação de 

itens que não apresentaram distribuição normal e também daqueles que não 

discriminavam a opinião e, em seguida, foram eliminados os itens que não 

garantiram boa consistência interna da escala (SCHIMIDT, 1975). 

Foram excluídas, após a validação das assertivas, A7 (D3), A9 (D1), A11 

(D3) e A29 (D1) por apresentarem falta de dispersão na medida em que os 

respondentes, na sua maioria, avaliaram de forma muito semelhante, tanto positiva 

quanto negativamente as questões.  

 

4.9 Análise dos Dados 

Os dados obtidos foram inseridos em planilha do programa Excel, em 

seguida realizado a análise.  

Os dados sociodemográficos (sexo e faixa etária) foram analisados de 

forma descritiva. Foram calculadas as médias simples de cada participante da 

pesquisa, de cada assertiva e a média geral de cada dimensão, e comparados com 

os eixos de análise (categoria profissional, ter ou não pós-graduação, nível de pós-

graduação, atuação como preceptor com ou sem vínculo ao PET-Saúde e tempo de 

atuação na preceptoria). 

Para a análise da escala Likert, cada resposta das assertivas foi atribuída 

um valor em escala numérica de intervalo constante, no caso 4, 3, 2, 1. Quatro para 

a resposta mais positiva (concordo plenamente) e um para a mais negativa (discordo 

plenamente), para posteriormente ser calculado as médias simples (RITZ, 2000). 

As médias tinham como base três intervalos de pontuação: de 1 a 1,99 

pontos (zona de perigo), a percepção é considerada ruim e mudanças devem ser 

tomadas a curto prazo; de 2,00 a 2,99 pontos (zona de alerta), a percepção mostra 

aspectos à melhorar e medidas a médio prazo devem ser tomadas e de 3,00 a 4,00 
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pontos (zona de conforto), a percepção é considerada boa, porém pode-se 

potencializar (RITZ, 2000). 

 

4.10 Aspectos Éticos 

Esta pesquisa está inserida em um projeto matriz, submetido e aprovado 

pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás, sob o parecer de nº 

571.173/14 (Anexo 1), realizado em acordo com a Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, que 

aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos no Brasil (BRASIL, 2012b).  

Todos os participantes da pesquisa foram esclarecidos sobre a 

metodologia adotada e dos objetivos deste estudo e assinaram, por livre e 

espontânea vontade, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (A nexo 

2), tendo a identificação e os dados obtidos a partir do instrumento de coleta de 

dados mantidos de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento do 

estudo foi divulgado o nome do participante. Os dados coletados foram utilizados 

única e exclusivamente para fins da pesquisa, não havendo nenhuma possibilidade 

de ação punitiva a partir das observações realizadas. 

Este estudo ofereceu risco mínimo, não podendo afastar risco de 

constrangimento aos participantes da pesquisa. Esses não receberam nenhum 

benefício direto com a participação na pesquisa, tampouco não foi acarretado 

nenhum custo. Os resultados irão subsidiar a elaboração de propostas para 

melhorias do processo de formação dos profissionais de saúde e educação. 
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RESUMO 

A reorientação da formação dos profissionais de saúde para atender às necessidades do novo 

perfil dos trabalhadores consiste em um grande desafio para os Ministérios da Saúde e 

Educação. Parceria entre esses ministérios foi firmada para superar esses desafios e criaram 

estratégias, entre estes, o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde (Pró-Saúde) e o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), que 

tem como um dos pilares a preceptoria em saúde. Este artigo analisará a influência do Pró e 

PET-Saúde no processo de trabalho da atenção básica sob a ótica dos preceptores. 

Participaram da pesquisa 43 preceptores, com ou sem vínculo ao PET-Saúde, de nove dos dez 

Centros de Saúde da Família que participaram dos programas. O instrumento para coleta de 

dados foi dividido em duas partes, a primeira composta por variáveis demográficas, 
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acadêmicas e profissionais e a segunda por uma escala Likert formada por 32 asserções 

distribuídas em quatro dimensões. O programa Excel foi utilizado para digitação e análise dos 

dados. Os resultados indicaram que os participantes tiveram uma percepção satisfatória em 

relação aos aspectos relacionados ao processo de trabalho, porém se mostraram mais críticos 

nas respostas à cerca da influência do Pró e PET-Saúde na atenção básica. 

Palavras-chave: Preceptoria; formação de recursos humanos; atenção primária à saúde. 

 

ABSTRACT 

The reorientation of the training of health professionals to meet the needs of the new profile 

of workers is a great challenge for the Ministries of Health and Education. Partnership 

between these ministries was established to overcome these challenges and created strategies, 

among these, the Reorientation National Program for Professional Training in Health (Pro-

Health) and the Education Program for Working for Health (PET-Health), which has as one of 

the pillars preceptorship health. This article will examine the influence of the Pro and PET-

Health at the primary care work process from the perspective of preceptors. The participants 

were 43 preceptors, with or without connection to the PET-Health, nine of the ten family 

health centers that participated in the programs. The instrument for data collection was 

divided into two parts, the first consisting of demographic, academic and professional 

variables and the second by a Likert scale consists of 32 statements distributed in four 

dimensions. The Excel program was used for typing and data analysis. The results indicated 

that the participants had a satisfactory perception of the aspects related to the work process, 

but were more critical in response to some of the influence of the Pro and PET-Health in 

primary care. 

Keywords: Preceptorship; training of human resources; primary health care. 
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INTRODUÇÃO 

A partir da nova Constituição Federal de 1988, onde a saúde passou a ser um 

direito de todos os cidadãos e dever do estado, o Sistema Único de Saúde (SUS) propôs um 

novo modelo de atenção à saúde, voltado para as necessidades de saúde da população, com 

isso, o profissional precisa ter um perfil crítico, reflexivo e com um olhar generalista, isso 

gerou um grande desafio aos Ministérios da Saúde e Educação, responsáveis em construir 

políticas públicas intersetoriais com vista a aproximar a graduação das necessidades da 

atenção básica e consolidar as mudanças na formação dos profissionais de saúde1,2. 

Uma dessas políticas é o Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde), criado para repensar a formação do profissional da saúde 

direcionado à atenção básica e no contexto das necessidades de saúde da sociedade, com vista 

a uma abordagem integral do processo saúde-doença e da promoção da saúde. O Pró-Saúde é 

estruturado em três eixos principais: Orientação Teórica, Cenário de Práticas e Orientação 

Pedagógica3,4.  

Dentro do eixo cenário de práticas, com foco na Estratégia Saúde da Família 

(ESF), o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), articulado com o 

Pró-Saúde, tem a finalidade de promover a integração ensino-serviço-comunidade, com a 

participação de tutores (docentes das Instituições de Ensino Superior), preceptores 

(profissionais dos serviços) e estudantes da graduação que desenvolvem atividades na atenção 

básica de saúde de forma que as necessidades dos serviços sejam fonte de produção de 

conhecimento e pesquisa para o SUS4,5. 

Nesse contexto, a prática da preceptoria tem papel fundamental na formação do 

profissional de saúde no momento do exercício do trabalho, orientado por profissionais que 

estão na área assistencial. Independente se com ou sem vínculo ao PET-Saúde, o preceptor 

tem como função construir e transmitir conhecimentos relativos às áreas de atuação dos 
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alunos com responsabilidade social e compromisso com o cidadão e inseri-los no processo de 

trabalho da atenção básica, definido pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)6,7,8. 

Embora essas políticas sejam avanços na formação do profissional de saúde, 

estudos recentes demonstraram as dificuldades e os desafios que os preceptores do Pró e PET-

Saúde encontraram no processo de trabalho da Estratégia Saúde da Família (ESF), tais como: 

desconhecimento das políticas indutoras9,10, falta de recursos materiais7,10, ineficiência na 

parceria ensino-serviço7,10, dificuldades no relacionamento interprofissional7,11, necessidade 

de realizar e/ou intensificar a Educação Permanente em Saúde11,12, dentre outras. 

Diante destas questões, identificamos que passado uma década da instituição do 

Pró-Saúde pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia/GO (SMS-Goiânia) e sete anos do PET-Saúde da Família, 

ainda não foram realizadas pesquisas que indiquem se houve influência desses programas no 

processo de trabalho da atenção básica dos preceptores da ESF. 

Este artigo teve como objetivo analisar a influência dos programas de reorientação 

da formação do profissional da saúde na percepção dos preceptores no contexto do processo 

de trabalho da atenção básica. 

 

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, recorte da pesquisa intitulada “Influência dos 

programas de reorientação da formação em saúde no processo de trabalho na atenção básica” 

realizada de março a abril de 2015, nos Centros de Saúde da Família (CSF) da Secretaria 

Municipal de Saúde de um município de grande porte localizado na região Centro-Oeste do 

Brasil.  

A população do projeto maior foi composta por todos (n=247) profissionais de 

saúde que atuavam nas 38 equipes da ESF, distribuídas em dez dos 18 CSFs, dos quatro 
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Distritos Sanitários onde foram implantados os programas Pró-Saúde, PET-Saúde da Família 

e Pró/PET-Saúde pela UFG, no período entre 2008 e 2015. 

Para assegurar que os participantes tivessem vivenciado recentemente a 

experiência dos programas, foram incluídos os profissionais que trabalhavam a mais de seis 

meses nos CSF que participaram do edital de 2011 do Pró/PET-Saúde ou em pelo menos duas 

edições anteriores do PET-Saúde da Família. Foram excluídos aqueles com licença médica ou 

que estavam de férias no período da coleta de dados. O delineamento do projeto matriz e do 

presente estudo encontra-se na Figura 1. 
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Figura 1 - Fluxograma do número de participantes do estudo. Goiânia, 2015. 

247 profissionais da ESF - População de estudo 

Exclusão: 26 profissionais por atuarem em um 

CSF que participou somente de uma edição do 

PET-Saúde da Família; 14 profissionais 

trabalhavam há menos de seis meses nos CSF 

e 11 encontravam-se de licença médica ou 

férias 

196 profissionais da ESF - população elegível 

Perda: seis profissionais recusaram-se a 

participar do estudo; nove profissionais não 

devolveram o questionário e sete profissionais 

o preencheram de forma incompleta 

 174 profissionais da ESF 

Outros: 11 Aux. Saúde Bucal; seis Tec. Saúde 

Bucal; 21 Aux. Enfermagem; 73 Agentes 

Comunitários de Saúde e oito gestores  

55 profissionais da ESF (enfermeiro, médico e  cirurgião-dentista) 

Não exerciam função de preceptor: dois 

enfermeiros; sete médicos e três cirurgiões -

dentistas 

43 profissionais da ESF - participantes da pesquisa 

 

A coleta de dados, que ocorreu de março a abril de 2015, constituiu da aplicação 

de um instrumento validado, estruturado em duas partes. A primeira composta por 15 

questões fechadas que permitiram a identificação do perfil contendo as seguintes variáveis: 

sexo; faixa etária; função na ESF; pós-graduação; nível da pós-graduação; preceptor com ou 

sem vínculo ao PET-Saúde; e tempo de atuação na preceptoria. 

P
ro

je
to

 M
a
tr

iz
 

P
re

se
n

te
 E

st
u

d
o

 



 66 

A segunda parte constituiu de uma escala do tipo Likert que foi proposta em 

quatro dimensões (D): D1 - conceito de processo de trabalho em saúde; D2 - processo de 

trabalho na atenção básica; D3 - parceria ensino-serviço do Pró/PET-Saúde na ESF e D4 - 

atividades influenciadas pelo Pró/PET-Saúde na ESF. Cada dimensão foi composta por oito 

asserções (A), totalizando 32, que foram distribuídas de forma randomizadas13. 

A construção da D1 teve como base o conceito de processo de trabalho e o 

processo de trabalho em saúde14,15,16,17. As assertivas contemplaram: A finalidade do processo 

de trabalho para satisfação das necessidades do usuário; as tecnologias em saúde como 

instrumentos para a assistência; a resolutividade da ESF na atenção básica; a prática no 

cotidiano do serviço enquanto potencializadora da resolutividade do atendimento; o 

atendimento às necessidades como principal objetivo do processo de trabalho; o processo de 

trabalho na produção e consumo dos serviços de saúde e enquanto forma de organização e 

execução das atividades; e o trabalho em equipe com objetivos e cooperação entre os 

profissionais. 

A D2 baseou-se na PNAB18, com o objetivo de verificar a percepção dos 

participantes referente ao processo de trabalho na atenção básica. Contemplaram-se nas 

assertivas: territorialização e adstrição da população; priorização das intervenções clínico-

sanitárias; promoção de atendimento integral; desenvolvimento de ações intersetoriais; 

participação nos conselhos locais de saúde; o acolhimento, a classificação de risco e análise 

de vulnerabilidade; planejamento e avaliação das ações realizadas.  

A D3 considerou os documentos do Pró-Saúde3,19 e do PET-Saúde da Família4 

para conhecer a percepção dos profissionais, sobre a parceria ensino-serviço-comunidade. 

Foram contempladas nas assertivas: valorização da preceptoria para pós-graduação; 

incentivos com auxílio financeiro e conflitos pela inexistência desses incentivos a todos 

participantes; aproximação ensino-serviço na realização de pesquisa, ensino e extensão; 
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aumento de profissionais na pós-graduação pelo Pró/PET-Saúde; envolvimento com o serviço 

estudante com ou sem auxílio financeiro; aprimoramento de fluxos e cronogramas dos 

estágios e práticas; promoção de reflexão crítica dos profissionais sobre suas práticas. 

A D4 também se baseou nos documentos do Pró-Saúde3,19 e do PET-Saúde da 

Família4 e procurou identificar a percepção dos profissionais sobre quais foram as atividades 

do processo de trabalho em saúde que sofreram influência do Pró/PET-Saúde. As assertivas 

para essa dimensão foram: o Pró/PET-Saúde desenvolveu ações de educação permanente e 

educação em saúde; estimulou ações administrativas e de gestão; houve fortalecimento das 

discussões entre ensino-serviço-comunidade; houve disponibilização de instrumentos de 

trabalho para prestação da assistência; proporcionou um melhor atendimento às necessidades 

dos usuários; estimulou a participação crítica do usuário no processo-saúde doença e se houve 

ampliação das intervenções nas áreas de abrangência do serviço. 

A escala atitudinal de concordância plena à discordância plena, com termos 

intermediários, inclinado à concordar e inclinado à discordar, foi associado em uma escala 

numérica de intervalo constante, 4, 3, 2, 1 ou 1, 2, 3, 4, com vistas à possibilitar a aplicação de 

estatísticas paramétricas, cálculo das médias e dos coeficientes de correlação linear (r)20. 

O processo de validação do instrumento foi baseado no método split-half, que 

consiste na comparação dos escores de duas subdivisões do instrumento para determinar sua 

confiabilidade (R=0,92), caracterizado como uma excelente densidade estatística para os 

resultados encontrados20.  

Para o processo de validação das assertivas, o método teste-reteste foi utilizado 

para calcular o coeficiente de correlação linear (r=0,85), considerado muito bom. O estudo 

dos resultados obtidos na aplicação do instrumento de validação permitiu a eliminação de 

itens que não apresentaram distribuição normal e também daqueles que não discriminavam a 
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opinião e, em seguida, foram eliminados os itens que não garantiram boa consistência interna 

da escala20. 

Foram excluídas no processo de validação do instrumento as assertivas A7 (D3), 

A9 (D1), A11 (D3) e A29 (D1) por apresentarem falta de dispersão na medida em que os 

respondentes, na sua maioria, avaliaram de forma muito semelhante, tanto positiva quanto 

negativamente as questões.  

As assertivas foram interpretadas seguindo os intervalos das médias, após 

tratamento estatístico: 1 a 1,99 pontos (zona de perigo), mudanças devem ser tomadas a curto 

prazo; 2,00 a 2,99 pontos (zona de alerta), medidas a médio prazo devem ser tomadas e 3,00 a 

4,00 pontos (zona de conforto), porém pode-se potencializar os resultados20. 

Os dados foram digitados e analisados em planilha do programa Excel. Foram 

calculadas as médias simples de cada participante, de cada assertiva e de cada dimensão, 

posteriormente comparados com os eixos de análise (categoria profissional, pós-graduação, 

nível de pós-graduação, preceptor com ou sem vínculo ao PET-Saúde e tempo de atuação na 

preceptoria). 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás, 

sob o parecer de n° 571.173/14. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

 

RESULTADOS 

Na Tabela 1 encontram-se as características sociodemográficas, acadêmicas e 

profissionais dos participantes da pesquisa. Observou-se que a maioria dos profissionais era 

do sexo feminino, na faixa etária entre trinta e trinta e nove anos, enfermeiros e pós-

graduados, desses apenas um pequeno número eram mestres e nenhum havia concluído o 
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curso de doutorado. A maior parte dos participantes eram preceptores com vínculo ao PET-

Saúde e atuavam nessa função há mais de um ano. 

 

Tabela 1 - Caracterização dos participantes da pesquisa. Goiânia, 2015. 

Variáveis N (% ) 

Sexo   

Masculino 8 18,6 

Feminino 35 81,4 

Faixa etária   

≤ a 29 anos  2 4,7 

30 a 39 anos 24 55,7 

40 a 49 anos 13 30,2 

≥ 50 anos  4 9,4 

Categoria profissional   

Enfermeiro 

Médico 

25 

5 

58,1 

11,7 

Cirurgião-dentista 

Pós-graduação 

13 30,2 

Sim 

Não 

40 

3 

93 

7 

Nível de pós-graduação 

Especialização 

 

38 

 

93,9 

Mestrado 

Profissional com pós-graduação 

2 6,1 

Enfermeiro 

Médico 

24 

3 

60 

7,5 

Cirurgião-dentista 13 32,5 

Preceptor   

Com vínculo ao PET-Saúde 26 60,4 

Sem vínculo ao PET-Saúde 17 39,6 

Tempo de atuação na preceptoria   

6 a 12 meses 9 21 

13 meses a 3 anos 17 39,5 

Mais de 3 anos 17 39,5 

 

As dimensões, suas respectivas assertivas validadas, médias e intervalos de 

pontuação encontram-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Descrição das dimensões com suas respectivas assertivas validadas, médias e intervalos de 

pontuação. Goiânia, 2015. 

Dimensões Assertivas validadas Médias Intervalos 

D1- Compreensão sobre o conceito de processo de 

trabalho em saúde 

1, 5, 13, 17, 21, 25 3,61 Zona de 

conforto 

D2- Percepção sobre o processo de trabalho na 

atenção básica de saúde 

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 3,51 Zona de 

conforto 

D3- Percepção sobre a parceria ensino-serviço, no 

âmbito do Pró/PET-Saúde 

3, 15, 19, 23, 27, 31 2,86 Zona de 

alerta 

D4- Percepção sobre as atividades que sofreram 

influência do Pró/PET-Saúde 

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 2,83 Zona de 

alerta 
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As dimensões que abordaram aspectos mais abrangentes relacionados ao processo 

de trabalho (D1 e D2) mostraram resultados mais satisfatórios, já nas dimensões que 

avaliaram a influência do Pró e PET-Saúde na atenção básica (D3 e D4), os respondentes 

mostraram-se mais críticos. 

Na Tabela 3, observa-se a percepção dos profissionais em relação aos eixos de 

análise e as respectivas dimensões. 

 

Tabela 3 - Percepção dos respondentes de acordo com os eixos de análise e as respectivas dimensões. Goiânia, 

2015. 

Eixos de análise D1 D2 D3 D4 

Enfermeiro 

Médico 

3,63 

3,93 

3,58 

3,80 

2,89 

3,07 

2,85 

3,00 

Cirurgião-dentista 

Com pós-graduação 

3,45 

3,58 

3,26 

3,49 

2,72 

2,90 

2,75 

2,89 

Sem pós-graduação 

Especialização 

3,94 

3,57 

3,71 

3,51 

2,28 

2,88 

2,08 

2,87 

Mestrado 

Preceptor com vínculo ao PET-Saúde 

3,92 

3,62 

3,13 

3,60 

3,25 

3,04 

3,25 

3,04 

Preceptor sem vínculo ao PET-Saúde 

Preceptor 6 a 12 meses 

3,59 

3,54 

3,37 

3,11 

2,58 

2,43 

2,51 

2,33 

Preceptor 1 a 3 anos 

Preceptor mais de 3 anos 

3,56 

3,79 

3,57 

3,65 

2,86 

3,08 

2,91 

3,02 

Abreviatura: D1- Dimensão 1, D2- Dimensão 2, D3- Dimensão 3, D4- Dimensão 4 

 

Em todos os eixos analisados para D1 e D2, os respondentes tiveram uma 

percepção dentro da zona de conforto (Tabela 3), assim como a média geral das respectivas 

dimensões (Tabela 2). Já em D3 e D4, destacaram-se os médicos, os mestres, os preceptores 

com vínculo ao PET-Saúde e aqueles com mais de três anos na preceptoria, que obtiveram 

percepções mais satisfatórias (Tabela 3) em relação à média geral das respectivas dimensões 

(Tabela 2). 

No Gráfico 1, encontram-se as médias de percepção das assertivas validadas entre 

os preceptores com e sem vínculo ao PET-Saúde. 
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Gráfico 1 - Média das assertivas validadas  dos preceptores com ou sem vínculo ao PET-Saúde. Goiânia, 2015. 
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Percebe-se que os preceptores com vínculo ao PET-Saúde tiveram uma percepção 

mais satisfatória em relação àqueles sem vínculo em determinadas assertivas que compõem as 

dimensões 2, 3 e 4. Tal fato é constatado nas seguintes assertivas: participação da ESF na 

criação e/ou funcionamento dos conselhos locais de saúde (A18); valorização do certificado 

no ingresso na pós-graduação (A3); as atividades de ensino, pesquisa e extensão aproximaram 

a universidade com o serviço (A15); contribuição para a reflexão crítica da prática dos 

profissionais (A31); parceria na realização de atividades de educação permanente (A4); o 

programa propiciou momentos de discussões entre universidade, serviço e comunidade (A16); 

participação do usuário no seu processo saúde-doença (A28); característica interdisciplinar 

ampliou o olhar dos profissionais na sua atuação (A32). 

Destaca-se que os preceptores, com ou sem vínculo ao PET-Saúde, concordam 

que os programas promovem a parceria na realização de atividades de educação em saúde 

(A8), embora a média da dimensão 4 encontra-se na zona de alerta. 

Outro dado que desperta a atenção é a percepção mais crítica dos preceptores sem 

vínculo ao PET-Saúde quanto ao incentivo oferecido pelos programas para a disponibilização 

de instrumentos de trabalho suficiente para a prestação adequada da assistência à saúde (A20). 

 

DISCUSSÃO 

A percepção na zona de alerta dos participantes da pesquisa em relação a parceria 

ensino-serviço-comunidade no âmbito do Pró e PET-Saúde, bem como a influência nas 

atividades dos preceptores no processo de trabalho da atenção básica mostra, nesse estudo, 

que ainda há desafios a serem superados pela parceria UFG e SMS/Goiânia, tais como: a 

parceria ensino-serviço, a motivação entre os preceptores com e sem vínculo ao PET-Saúde, 

ao incentivo e valorização à participação em programas de pós-graduação e à disponibilização 

de recursos materiais. 
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Apesar da proposta de parceria entre os serviços de saúde e instituições de ensino 

na saúde terem iniciado na década de 1980, por meio do Projeto IDA, aprimorado por projetos 

como o Projeto UNI, a Rede UNIDA, dentre outros, e chegar até nos dias atuais com os 

programas de reorientação da formação do profissional de saúde, ainda existem muitos 

desafios para que essa proposta seja executada de maneira ideal21,22,23. 

A percepção satisfatória dos preceptores com vínculo ao PET-Saúde e àqueles 

com mais de três anos atuando na preceptoria, corrobora com o estudo de Lima e Rozendo, 

que afirmam que o exercício da preceptoria nos programas Pró-Saúde e PET-Saúde ajudam 

no desenvolvimento do trabalho interprofissional e cria oportunidades para (re) pensarem as 

práticas, tanto técnicas, quanto pedagógicas, dentro das unidades de saúde7. 

Os mestres também tiveram uma percepção positiva em relação a parceria ensino-

serviço-comunidade e a influência do Pró e PET-Saúde nas atividades dos preceptores no 

processo de trabalho da atenção básica. Esse resultado justifica-se pelo fato da pós-graduação, 

tanto stricto sensu, quanto lato sensu, amplia a visão do profissional sobre suas práticas de 

saúde10. 

Os resultados do presente estudo sugerem que os profissionais com maior tempo 

de dedicação ao ensino e a pesquisa por meio da pós-graduação e a participação deles nos 

programas de reorientação da formação profissional em saúde influenciam positivamente na 

parceria ensino-serviço-comunidade e no processo de trabalho da atenção básica. 

A categoria médica apresentou os mesmos resultados (zona de conforto) em D3 e 

D4, que é um resultado positivo, mesmo a maioria ainda terem uma formação voltada para o 

modelo assistencial. Entretanto, um estudo realizado na ESF do município de Goiânia 

identificou que os médicos apresentaram maior rotatividade, menor experiência e nível de 

qualificação profissional, bem como menor tempo de vínculo com o serviço, comparado com 
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profissionais enfermeiros24, isso pode interferir de maneira negativa na parceria ensino-

serviço e também nas atividades dos preceptores no processo de trabalho da atenção básica. 

O posicionamento crítico (zona de alerta) dos preceptores sem vínculo ao PET-

Saúde em relação à participação da ESF no conselho local de saúde (CLS) (A18), sugere-se 

que àqueles com vínculo ao PET-Saúde têm sua participação mais acentuada por essa prática 

ser incentivada nos programas PET-Saúde6,25,26. Estimular a participação de todos os 

trabalhadores no CLS é importante para o controle e a fiscalização das ações e serviços pela 

população, isso contribui para a melhoria das práticas de saúde no processo de trabalho da 

ESF. 

Os preceptores com vínculo ao PET-Saúde tiveram uma percepção boa quando 

questionados sobre a valorização do certificado de preceptoria do PET-Saúde no processo 

seletivo para vagas em cursos de pós-graduação (A3), provavelmente isso justifica-se por 

estarem mais próximos da academia e assim, têm mais facilidade ao acesso às informações. 

A percepção na zona de conforto dos preceptores com vínculo ao PET-Saúde em 

referência a aproximação da universidade com o serviço favorecido pelas atividades de 

pesquisa, ensino e extensão realizadas no âmbito do Pró e PET-Saúde (A15), demonstra a 

influência positiva da parceria entre UFG e SMS/Goiânia. Um dos princípios dos programas 

de reorientação da formação do profissional da saúde para estimular a formação qualificada 

desses trabalhadores é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que contribui 

para o fortalecimento dessa parceria3,4,27. 

Outro estudo também demonstra que as atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

propostas pelo Pró e PET-Saúde, aproximaram a universidade com o serviço, todavia ficou 

fragilizada quando deparado com dificuldades enfrentadas no cotidiano do trabalho, como a 

falta de tempo dos preceptores, devido ao cumprimento de metas no seu serviço, e dos alunos, 

pelas outras atividades na graduação9. O descaso dos profissionais que não estavam 



 75 

envolvidos com o ensino, a estrutura física e recursos materiais incompatíveis com a 

realidade, assim como a falta de apoio das IES no que compete a uma proposta de educação 

permanente e a flexibilização das grades curriculares também são apontados como fatores que 

dificultam essa parceria28. 

Os preceptores com vínculo ao PET-Saúde também perceberam de maneira 

positiva a contribuição do Pró e PET-Saúde para a reflexão crítica do profissional da ESF 

sobre suas práticas no serviço (A31). Esse resultado sugere a necessidade de continuação dos 

investimentos nos programas de reorientação da formação do profissional da saúde com o 

objetivo de ampliá-los, na tentativa de abranger a maior quantidade de profissionais possíveis, 

pois é dessa maneira que as práticas de saúde no Brasil poderão ser transformadas. 

Essa ideia também é corroborada por Nunes, Souza e Muniz que enfatizam a 

importância da ampliação dos cenários de prática na atenção básica, para que o profissional de 

saúde possa ter uma formação mais crítica, reflexiva e humanista, estimulando a reflexão 

sobre o processo saúde-doença, a integralidade no atendimento e o trabalho 

interprofissional29. 

Alguns estudos mostram a importância da parceria ensino-serviço para a formação 

de profissionais críticos e reflexivos, pois propicia a inserção precoce do graduando no 

cotidiano do processo de trabalho na atenção básica9,30. 

A percepção positiva dos preceptores com vínculo ao PET-Saúde quando 

questionados sobre a parceria ensino-serviço na realização de atividades de educação 

permanente em saúde nos CSFs (A4), sugere-se que a parceria UFG e SMS/Goiânia também 

teve boa influência nesse aspecto, isso reforça ainda mais a importância desses programas na 

atenção básica no intuito de transformar as práticas de saúde pública no país. 

A PNEPS incentiva a prática da aprendizagem significativa31, e o Pró-Saúde 

reforça, tendo como um de seus objetivos específicos a educação permanente de profissionais 



 76 

dos serviços de saúde3. Outros estudos também destacam a necessidade de realizar ou 

intensificar essa prática para produção de conhecimentos no cotidiano das unidades10,11. 

Os preceptores com vínculo ao PET-Saúde tiveram uma percepção dentro da zona 

de conforto em relação à participação do usuário/família enquanto sujeito ativo no processo 

saúde-doença estimulado pelas atividades desenvolvidas no Pró e PET-Saúde (A28). Este fato 

demonstra que, apesar dos programas de reorientação da formação profissional em saúde 

estarem mais voltados para o ensino e a pesquisa, o empoderamento da comunidade sobre o 

seu processo de saúde e doença também é incentivado. Todavia há margem para a melhora 

dessas ações, visto que, apesar de positiva, a percepção encontrou-se no limiar inferior.  

A importância de promover o crescimento da consciência do usuário da ESF 

acerca do seu processo saúde-doença também está contemplada no projeto PET-Saúde 

UFG/SMS-Goiânia por meio da promoção do protagonismo da população5. Dessa forma, é 

fundamental empoderar o cidadão de conhecimentos para que possa exercer o seu papel de 

agente modificador desse processo, melhorando a sua qualidade de vida. 

A interdisciplinaridade do Pró e PET-Saúde (A32) também foi avaliada de 

maneira satisfatória pelos preceptores com vínculo ao PET-Saúde, pois ampliou o olhar dos 

profissionais na prática dos serviços. Essa conclusão corrobora com as políticas indutoras da 

formação do profissional de saúde e os programas de reorientação da formação em saúde, que 

estabelece, como uma das atribuições comuns em todos os trabalhadores das equipes da 

atenção básica, a realização do trabalho interdisciplinar e em equipe, realizada de maneira 

permanente4,7.  

Entretanto, vários estudos apontaram dificuldades dos preceptores sobre o 

trabalho interdisciplinar10,11,33, com destaque para o desconhecimento do tema, tanto na teoria 

quanto na prática11 e ao fato de profissionais de saúde, na função de preceptor, não possuírem 

perfil para o trabalho em equipe10. 
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Em uma pesquisa realizada para complementar os resultados da avaliação do 

PET-Saúde UFG/SMS-Goiânia (2009/2010) destacou que “a interdisciplinaridade continua 

sendo um desafio a ser vencido”, entretanto, esse estudo mostra o processo evolutivo da 

parceria, mesmo que apenas para a percepção dos preceptores com vínculo ao PET-Saúde5. 

As atividades de educação em saúde (A8) também foram percebidas de maneira 

satisfatória pelos preceptores, independente se com ou sem vínculo ao PET-Saúde, isso 

demonstra o envolvimento dos graduandos com o usuário e a aproximação da universidade 

com a comunidade nas ações de promoção da saúde, propiciando o empoderamento de novos 

conhecimentos tanto para os alunos, quanto para os profissionais da saúde. 

A percepção na zona de perigo dos preceptores sem vínculo ao PET-Saúde sobre a 

disponibilização de instrumentos de trabalho suficientes, para a prestação adequada da 

assistência ao usuário quando na implantação do Pró e PET-Saúde nas unidades (A20), tende 

a mostrar o descaso e o mau uso do dinheiro público com o sistema de saúde nacional, haja 

vista que consta nos programas de reorientação da formação profissional em saúde a 

disponibilização de incentivo financeiro às unidades que aderiram a esses programas3. 

Apesar da edição de 2010-2011 do PET-Saúde UFG/SMS-Goiânia propor a não 

diferenciação entre os preceptores dos estágios regulares e os do PET-Saúde5, essa pesquisa 

mostra que em alguns aspectos, já demonstrados no decorrer da discussão, ainda existem 

limitações, demonstradas pela percepção dos preceptores sem vínculo ao PET-Saúde. 

A percepção satisfatória dos preceptores com vínculo ao PET-Saúde, demonstrada 

em alguns aspectos desse estudo, evidencia que o incentivo oferecido pelo PET-Saúde 

estimula o trabalho do profissional da ESF. Ao mesmo tempo, aqueles que executam a mesma 

atividade e não recebem tal incentivo se sentem desmotivados32. Entretanto, independente se 

com ou sem auxílio financeiro, o profissional de saúde do SUS tem papel formador. 
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  A percepção na zona de conforto em D1 e D2 mostra o domínio dos 

participantes da pesquisa acerca do conceito de processo de trabalho em saúde e que eles 

sabem identificar as ações características do processo de trabalho na atenção básica, que é 

uma das recomendações da PNAB18, isso favorece a melhora da qualidade do serviço 

prestado ao usuário. 

Estudos apontaram a falta de conhecimento de profissionais que exercem a 

preceptoria na atenção básica em relação ao processo de trabalho10,11,12. Entretanto, nesse 

estudo não foi detectado esses déficits, todavia as práticas de aprendizagem significativa na 

produção de conhecimentos no cotidiano dos serviços de saúde devem ser estimuladas, como 

preconizado pela PNEPS31. 

Conclui-se que os médicos, os mestres, os preceptores com vínculo ao PET-Saúde 

e aqueles com mais de três anos nessa atividade tiveram influência do Pró e PET-Saúde na 

percepção acerca das mudanças do processo de trabalho na atenção básica e da parceria 

ensino-serviço-comunidade. 

Há necessidade de melhorias a médio prazo em relação aos preceptores sem 

vínculo ao PET-Saúde à cerca das atividades de educação permanente, da aproximação da 

universidade com o serviço, da participação do usuário no seu processo saúde-doença e da 

interdisciplinaridade, além de estímulos à reflexão crítica do profissional sobre suas práticas 

no serviço e a maior participação deles na criação e/ou no funcionamento dos conselhos locais 

de saúde. 

Além disso, vê-se a necessidade, a curto prazo, de disponibilização suficiente de 

instrumentos de trabalho na implantação do Pró e PET-Saúde nas unidades. 

Esse estudo mostrou os desafios que as instituições de ensino e os serviços de 

saúde têm em motivar e oferecer condições iguais para todos os preceptores no 

desenvolvimento do trabalho na atenção básica. 
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Vale destacar que a prática da preceptoria do Pró e PET-Saúde se constitui em 

uma experiência de muito valor, com várias possibilidades e desafios. Portanto, mostra-se 

importante a continuidade da discussão sobre o tema com o objetivo de levantar as evidências 

científicas para possíveis intervenções curriculares e intervenções no processo de trabalho na 

atenção básica. 
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6 CONCLUSÃO 

Os dados da pesquisa apontaram que os médicos, os mestres, os 

preceptores com vínculo ao PET-Saúde e aqueles com mais de três anos nessa 

atividade tiveram uma influência positiva do Pró e PET-Saúde, em parceria entre a 

Universidade Federal de Goiás e a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, nas 

mudanças do processo de trabalho na atenção básica e na parceria ensino-serviço-

comunidade. 

Os preceptores que não fizeram parte do Pró e PET-Saúde não tiveram 

uma boa percepção em relação a alguns aspectos. Tal fato evidencia a necessidade 

de melhorias à médio prazo em relação a aproximação da universidade com o 

serviço, as atividades de educação permanente, a participação do usuário no seu 

processo saúde-doença e a interdisciplinaridade dos programas, além de ferramentas 

que possam estimular a reflexão crítica do profissional sobre suas práticas no serviço 

e a maior participação deles na criação e/ou no funcionamento dos conselhos locais 

de saúde. 

Os dados do estudo também demonstraram que há uma necessidade de 

melhoria à curto prazo em referência a percepção dos preceptores sem vínculo ao 

PET-Saúde sobre a disponibilização suficiente de instrumentos de trabalho para a 

prestação adequada da assistência ao usuário quando na implantação do Pró e PET-

Saúde nas unidades. 

Essa pesquisa demonstrou que a prática da preceptoria do Pró e PET-

Saúde se constituiu em uma experiência de muito valor, com várias possibilidades e 

desafios. Esses resultados, portanto, não finalizam a discussão e sim, oferecem 

subsídios a intervenções curriculares, intervenções no processo de trabalho na 

atenção básica e futuros estudos acerca do tema. 
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PREFÁCIO 

O presente relatório consiste em um produto técnico da dissertação de 

mestrado intitulada “Influência dos programas de reorientação da formação do 

profissional da saúde no processo de trabalho: perspectiva dos preceptores”, 

apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ensino na Saúde, nível Mestrado 

Profissional (MEPES), da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás 

(UFG). 

Esse relatório técnico oferece subsídios aos gestores, docentes e 

trabalhadores da área da saúde, que estão envolvidos na atenção básica de saúde 

do município, a proporem intervenções curriculares e no processo de trabalho na 

atenção básica objetivando a melhora da qualidade do serviço prestado à sociedade. 

O documento é apresentado em quatro partes, sendo: 

1- Introdução, com a contextualização sobre o assunto, os conceitos que o 

permeiam, a justificativa e o objetivo principal da pesquisa. 

2- Metodologia, que aborda a descrição de como foi desenvolvido a 

pesquisa. 

3- Resultados e discussão, com os principais achados da pesquisa e as 

considerações do autor à vista da literatura. 

4- Conclusões e recomendações, que aborda a síntese dos resultados e 

sugestões aos gestores, docentes e trabalhadores da área da saúde. 

Pretende-se com esse relatório técnico apresentar, na forma impressa, o 

estudo desenvolvido à direção dos cursos da área da saúde da Universidade Federal 

de Goiás, que têm preceptores nas unidades de saúde da família do município 

(Faculdade de Enfermagem, Medicina, Odontologia, Nutrição e Farmácia) e à Escola 

Municipal de Saúde Pública da Secretaria Municipal de Saúde. 
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RESUMO 

A reorientação da formação dos profissionais da saúde para atender às necessidades 

do novo perfil dos trabalhadores constitui-se em um desafio para os Ministérios da 

Saúde e Educação. Parceria entre esses ministérios foi acordada para superar tais 

desafios e criaram políticas públicas, entre estas, o Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) e o Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), tendo a preceptoria em saúde 

como um de seus pilares. Este relatório técnico traçará conclusões e fará 

recomendações à cerca da influência do Pró e PET-Saúde no processo de trabalho da 

atenção básica sob a visão dos preceptores. Participaram da pesquisa 43 

preceptores, com ou sem vínculo ao PET-Saúde, de nove dos dez Centros de Saúde 

da Família que participaram dos programas. Os resultados mostraram que os 

preceptores tiveram uma percepção satisfatória à cerca dos aspectos relacionados ao 

conceito e caracterização do processo de trabalho na Estratégia Saúde da Família, 

entretanto se mostraram mais críticos em suas respostas em relação à influência do 

Pró e PET-Saúde na atenção básica. A categoria médica, os mestres, os preceptores 

com vínculo ao PET-Saúde e aqueles com mais de três anos nessa função 

apresentaram boa percepção à cerca da parceria ensino-serviço e as mudanças no 

processo de trabalho proporcionado pelos programas. Conclui-se que, embora a 

influência do Pró e PET-Saúde tenha sido percebida de maneira crítica para alguns 

grupos, os programas se constituíram em uma experiência de muito valor, todavia a 

pesquisa mostra os desafios que os serviços de saúde e as instituições de ensino têm 

em motivar e oferecer condições iguais para o desenvolvimento do trabalho dos 

preceptores, independente se com ou sem vínculo ao PET-Saúde. 

Palavras-chave: Preceptoria; formação de recursos humanos; atenção primária à 

saúde. 

 

 

 

 



 94 

SIGLAS E ABREVIATURAS 

A Assertiva 

CLS Conselho Local de Saúde 

CSF Centro de Saúde da Família 

D1 Dimensão 1 

D2 Dimensão 2 

D3 Dimensão 3 

D4 Dimensão 4 

ESF Estratégia Saúde da Família 

FANUT Faculdade de Nutrição 

MEPES Mestrado Profissional em Ensino na Saúde 

PET-Saúde Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

PNAB Política Nacional de Atenção Básica 

Pró-Saúde Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional 

em Saúde 

SMS Secretaria Municipal de Saúde 

SUS Sistema Único de Saúde 

UFG Universidade Federal de Goiás 
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1 DESENVOLVIMENTO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), que propôs um novo 

modelo de atenção à saúde e trouxe a necessidade de um novo perfil profissional, os 

Ministérios da Educação e da Saúde vêm construindo políticas públicas com o 

objetivo de aproximar a graduação das necessidades da atenção básica de saúde e 

estabelecer as mudanças na formação dos trabalhadores (SILVA; CASOTTI; CHAVES, 

2013). 

Uma dessas politicas públicas é o Programa Nacional de Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde). Estruturado em três eixos (Orientação 

Teórica, Cenário de Práticas e Orientação Pedagógica), o Pró-Saúde foi criado com a 

finalidade de repensar a formação do profissional da saúde com olhar para a atenção 

básica, baseando-se nas necessidades de saúde da sociedade, com abordagem 

integral à promoção da saúde e ao processo de saúde e doença (BATISTA, et al., 

2015; BRASIL, 2007). 

Articulado com o Pró-Saúde, dentro do eixo cenário de práticas, com foco 

na Estratégia Saúde da Família (ESF), o Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde (PET-Saúde) tem o propósito de fomentar a integração ensino-serviço-

comunidade, por meio de tutores (docentes das Instituições de Ensino Superior), 

preceptores (profissionais dos serviços) e discentes da graduação, desenvolvendo 

atividades na atenção básica de maneira que as fontes de produção de 

conhecimento e pesquisa advenham das necessidades dos serviços (BRASIL, 2010; 

SOUSA; SHUVARTZ, 2015). 

A prática da preceptoria na atenção básica tem um papel fundamental na 

execução do PET-Saúde, pois ocorre no ambiente laboral, no momento em que o 

exercício profissional acontece, orientado e supervisionado por trabalhadores da área 

assistencial, independente se docente ou não. O preceptor tem como atribuições 



 98 

construir e transmitir conhecimentos sobre as áreas de atuação dos discentes com 

responsabilidade e compromisso com a população, além de inseri-los no processo de 

trabalho da atenção básica, orientado pela Política Nacional de Atenção Básica 

(BRASIL, 2011; MISSAKA; RIBEIRO, 2011). 

Passado uma década da instituição do Pró-Saúde pela Universidade 

Federal de Goiás em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia/GO e 

sete anos do PET-Saúde da Família, ainda não foram realizadas pesquisas que 

indiquem se houve influência desses programas no processo de trabalho da atenção 

básica dos preceptores da ESF do município. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a influência dos programas de reorientação da formação do 

profissional da saúde no processo de trabalho da atenção básica de saúde, na 

perspectiva dos preceptores. 

 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

- Identificar o perfil socioprofissional dos preceptores dos Centros de 

Saúde da Família (CSF) participantes dos programas de reorientação da formação do 

profissional da saúde; 

- Descrever as ações desenvolvidas pelos preceptores que atuam nos CSFs 

relacionadas ao processo de trabalho em saúde; 

- Identificar as atividades relacionadas ao processo de trabalho que 

sofreram influência dos programas de reorientação da formação do profissional da 

saúde nos CSFs. 
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1.3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo transversal, recorte da pesquisa intitulada 

“Influência dos programas de reorientação da formação em saúde no processo de 

trabalho na atenção básica” realizada de março a abril de 2015, nos Centros de 

Saúde da Família (CSF) da Secretaria Municipal de Saúde do município de 

Goiânia/GO.  

Com objetivo de assegurar que os participantes tivessem vivenciado 

recentemente a experiência dos programas de reorientação da formação, foram 

incluídos os trabalhadores que executavam suas funções a mais de seis meses nos 

CSF que participaram do edital de 2011 do Pró/PET-Saúde ou em pelo menos duas 

edições anteriores do PET-Saúde da Família. Aqueles que estavam em licença médica 

ou férias no período da coleta de dados foram excluídos da pesquisa. O 

delineamento do projeto matriz e do presente estudo apresenta-se na Figura 1. 
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Figura 1 - Fluxograma do número de participantes do estudo. Goiânia, 2015. 

247 profissionais da ESF - População de estudo 

Exclusão: 26 profissionais por atuarem 

em um CSF que participou somente de 

uma edição do PET-Saúde da Família; 14 

profissionais trabalhavam há menos de 

seis meses nos CSF e 11 encontravam-se 

de licença médica ou férias 

196 profissionais da ESF - população elegível 

Perda: seis profissionais recusaram-se a 

participar do estudo; nove profissionais 

não devolveram o questionário e sete 

profissionais o preencheram de forma 

incompleta 

 174 profissionais da ESF 

Outros: 11 Aux. Saúde Bucal; seis Tec. 

Saúde Bucal; 21 Aux. Enfermagem; 73 

Agentes Comunitários de Saúde e oito 

gestores 

55 profissionais da ESF (enfermeiro, médico e cirurgião-dentista) 

Não exerciam função de preceptor: dois 

enfermeiros; sete médicos e três 

cirurgiões-dentistas 

43 profissionais da ESF - participantes da pesquisa 

 

A coleta de dados ocorreu no período de março a abril de 2015 e 

constituiu da aplicação de um instrumento validado, estruturado em duas partes. A 

primeira composta por 15 questões fechadas que permitiram a identificação do perfil 

socioprofissional, com as seguintes variáveis: sexo; faixa etária; função na ESF; pós-

graduação; nível da pós-graduação; preceptor com ou sem vínculo ao PET-Saúde; e 

tempo de atuação na preceptoria. 
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A segunda parte constituiu de uma escala do tipo Likert que foi proposta 

em quatro dimensões (D): D1 - conceito de processo de trabalho em saúde; D2 - 

processo de trabalho na atenção básica; D3 - parceria ensino-serviço do Pró/PET-

Saúde na ESF e D4 - atividades influenciadas pelo Pró/PET-Saúde na ESF. Cada 

dimensão foi composta por oito asserções (A), totalizando 32, que foram distribuídas 

igualmente de forma randomizadas (CUNHA, 2007). 

No quadro abaixo encontram-se as quatro dimensões da escala Likert e 

suas respectivas assertivas.  

 

 

 

 

Quadro 1 - Dimensões da escala Likert e as respectivas assertivas. Goiânia, 2015. 
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A1: As atividades que você realiza no trabalho da ESF têm como finalidade a satisfação das 

necessidades dos usuários 

A5: O conhecimento e saberes, os equipamentos, a estrutura física da unidade são os 

instrumentos que o trabalhador de saúde utiliza para atender as necessidades dos usuários  

A9: O acesso à realização de exames de alta complexidade (por exemplo: tomografia, 

ressonância) é fundamental para auxiliar no diagnóstico e conduta da ESF 

A13: A satisfação de uma necessidade de saúde do usuário contribui no aprendizado da 

equipe para o alcance de maior resolutividade no atendimento 

A17: O atendimento às necessidades dos usuários é o objetivo principal do processo de 

trabalho em saúde 

A21: O processo de trabalho em saúde pode ser compreendido como a prática dos 

profissionais inseridos no dia-a-dia da produção e consumo de serviços de saúde 

A25- O processo de trabalho em saúde é a forma pela qual organizamos e executamos 

nossas atividades profissionais 

A29: Para o trabalho em equipe é necessário que se tenha objetivos comuns e cooperação 

entre os profissionais 
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A2- A assistência na ESF está baseada no atendimento da população de um território 

definido (população adstrita) 

A6- Na ESF o atendimento às necessidades da população é realizado em equipe e prioriza 

as intervenções clínicas e sanitárias 

A10- O trabalho da equipe da ESF é realizado com o objetivo de prover atenção integral, 

contínua e organizada à população adstrita 

A14- A equipe da ESF desenvolve ações intersetoriais e redes de apoio social voltados para 

o desenvolvimento de uma atenção integral ao usuário 

A18- A ESF participa da criação e/ou funcionamento dos conselhos locais de saúde 

A22- Na atenção básica, o acolhimento, a classificação de risco e análise de 

vulnerabilidades favorecem uma assistência mais resolutiva para a demanda espontânea 

A26- Na atenção básica, o acolhimento, a classificação de risco e análise de 

vulnerabilidades favorecem uma assistência mais resolutiva para o primeiro atendimento 

nas urgências 

A30- A equipe de saúde da família participa do planejamento local de saúde acompanhando 

e avaliando as ações da própria equipe e da unidade de saúde 
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A3- O certificado de preceptoria no Pet-Saúde /Propet-Saúde é valorizado no processo 

seletivo para vagas em cursos de pós-graduação 

A7: O incentivo financeiro foi fator motivador para participação dos profissionais de saúde 

na preceptoria do Pet-Saúde/Propet-Saúde 

A11: A inexistência de bolsa para todos os preceptores propiciou descontentamento entre 

os profissionais da ESF 

A15- As atividades de pesquisa, ensino e extensão realizadas no âmbito do Pet-

Saúde/Propet-Saúde favoreceram a aproximação da universidade com o serviço 
A19- Após a implantação do Pet-Saúde/Propet-Saúde, houve um aumento da participação 

de profissionais da ESF em programas de pós-graduação 

A23- Os alunos bolsistas do Pet-Saúde/Propet-Saúde eram mais envolvidos com as 

atividades desenvolvidas na unidade de saúde que os acadêmicos dos estágios regulares  
A27- A presença do Pet-Saúde/Propet-Saúde contribuiu para o aprimoramento de fluxos e 

cronogramas de estágios e práticas na ESF 

A31- O Pet-Saúde/Propet-Saúde contribuiu para uma reflexão crítica do profissional da ESF 

sobre suas práticas no serviço 
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A4- A presença do Pet-Saúde/Propet-Saúde propiciou parceria entre os profissionais de 

saúde, professores e estudantes na realização de atividades de educação permanente 

A8- A presença do Pet-Saúde/Propet-Saúde propiciou parceria entre os profissionais de 

saúde, professores e estudantes na realização de atividades de educação em saúde 

A12- O Pet-Saúde/Propet-Saúde estimulou ações administrativas e de gestão na ESF 

A16- A presença do Pet-Saúde/Propet-Saúde fortaleceu momentos de discussão entre 

universidade, serviço e comunidade 

A20- Na implantação do Pet-Saúde/Propet-Saúde foram disponibilizados instrumentos de 

trabalho suficientes para a prestação adequada da assistência ao usuário na ESF  
A24- A participação do Pet-Saúde/Propet-Saúde nas atividades da ESF proporcionou um 

melhor atendimento às necessidades de saúde da população 

A28-As atividades desenvolvidas pelo Pet-Saúde/Propet-Saúde estimularam a participação 

do usuário/família enquanto sujeito ativo no processo saúde-doença 
A32- A característica interdisciplinar do Pet-Saúde/Propet-Saúde ampliou a percepção dos 

profissionais sobre as necessidades de intervenções de saúde na área de abrangência das 

equipes 

  

As assertivas A7 (D3), A9 (D1), A11 (D3) e A29 (D1) foram excluídas no 

processo de validação do instrumento por apresentarem falta de dispersão na 

medida em que os respondentes, na sua maioria, avaliaram de forma muito 

semelhante, tanto positiva quanto negativamente as questões.  

As assertivas foram interpretadas seguindo os intervalos das médias, após 

tratamento estatístico: 1 a 1,99 pontos (zona de perigo), mudanças devem ser 

tomadas a curto prazo; 2,00 a 2,99 pontos (zona de alerta), medidas a médio prazo 

devem ser tomadas e 3,00 a 4,00 pontos (zona de conforto), porém pode-se 

potencializar os resultados (RITZ, 2000). 

Os dados foram digitados e analisados em planilha do programa Microsoft 

Excel. Foram calculadas as médias simples de cada participante, de cada assertiva e 
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de cada dimensão, posteriormente comparados com os eixos de análise, que são: 

categoria profissional, pós-graduação, nível de pós-graduação, preceptor com ou 

sem vínculo ao PET-Saúde e tempo de atuação na preceptoria. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de 

Goiás, sob o parecer de n° 571.173/14 e todos os participantes assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

1.4 RESULTADOS 

 

Na Tabela 1 encontram-se as características sociodemográficas, 

acadêmicas e profissionais dos participantes da pesquisa. Observou-se que a 

categoria enfermeiro é a de maior número de profissionais, de preceptores e com 

pós-graduação. 
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Tabela 1 - Caracterização dos participantes da pesquisa. Goiânia, 2015. 

Variáveis N (%) 

Sexo   

Masculino 8 18,6 

Feminino 35 81,4 

Faixa etária   

≤ a 29 anos 2 4,7 

30 a 39 anos 24 55,7 

40 a 49 anos 13 30,2 

≥ 50 anos 4 9,4 

Categoria profissional   

Enfermeiro 25 58,1 

Médico  5 11,7 

Cirurgião-dentista 13 30,2 

Pós-graduação   

Sim 40 93 

Não 3 7 

Nível de pós-graduação   

Especialização 38 93,9 

Mestrado 2 6,1 

Profissional com pós-graduação   

Enfermeiro 24 60 

Médico 3 7,5 

Cirurgião-dentista 13 32,5 

Preceptor   

Com vínculo ao PET-Saúde 26 60,4 

Sem vínculo ao PET-Saúde 17 39,6 

Tempo de atuação na preceptoria   

6 a 12 meses 9 21 

13 meses a 3 anos 17 39,5 

Mais de 3 anos 17 39,5 

 

As dimensões, suas respectivas assertivas validadas, médias e intervalos 

de pontuação encontram-se na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Descrição das dimensões com suas respectivas assertivas validadas, médias e intervalos 

de pontuação. Goiânia, 2015. 

Dimensões Assertivas validadas Médias Intervalos 

D1- Compreensão sobre o conceito de 

processo de trabalho em saúde 

1, 5, 13, 17, 21, 25 3,61 Zona de 

conforto 

D2- Percepção sobre o processo de trabalho 

na atenção básica de saúde 

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 

30 

3,51 Zona de 

conforto 

D3- Percepção sobre a parceria ensino-

serviço, no âmbito do Pró/PET-Saúde 

3, 15, 19, 23, 27, 31 2,86 Zona de 

alerta 

D4- Percepção sobre as atividades que 

sofreram influência do Pró/PET-Saúde 

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 

32 

2,83 Zona de 

alerta 

 

As dimensões que abordaram aspectos mais abrangentes relacionados ao 

processo de trabalho (D1 e D2) mostraram resultados mais satisfatórios, já nas 

dimensões que avaliaram a influência do Pró e PET-Saúde na atenção básica (D3 e 

D4), os respondentes mostraram-se mais críticos.  

Na Tabela 3, observa-se a percepção dos profissionais em relação aos 

eixos de análise e as respectivas dimensões. 
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Tabela 3 - Percepção dos respondentes de acordo com os eixos de análise e as respectivas 

dimensões. Goiânia, 2015. 

Eixos de análise D1 D2 D3 D4 

Enfermeiro 3,63 3,58 2,89 2,85 

Médico 3,93 3,80 3,07 3,00 

Cirurgião-dentista 3,45 3,26 2,72 2,75 

Com pós-graduação 3,58 3,49 2,90 2,89 

Sem pós-graduação 3,94 3,71 2,28 2,08 

Especialização 3,57 3,51 2,88 2,87 

Mestrado 3,92 3,13 3,25 3,25 

Preceptor com vínculo ao PET-Saúde 3,62 3,60 3,04 3,04 

Preceptor sem vínculo ao PET-Saúde 3,59 3,37 2,58 2,51 

Preceptor 6 a 12 meses 3,54 3,11 2,43 2,33 

Preceptor 1 a 3 anos 3,56 3,57 2,86 2,91 

Preceptor mais de 3 anos 3,79 3,65 3,08 3,02 

Abreviatura: D1- Dimensão 1, D2- Dimensão 2, D3- Dimensão 3, D4- Dimensão 4 

 

Em todos os eixos analisados para D1 e D2, os respondentes tiveram uma 

percepção dentro da zona de conforto (Tabela 3), assim como a média geral das 

respectivas dimensões (Tabela 2). Já em D3 e D4, destacaram-se os médicos, os 

mestres, os preceptores com vínculo ao PET-Saúde e aqueles com mais de três anos 

na preceptoria, que obtiveram percepções mais satisfatórias (Tabela 3) em relação à 

média geral das respectivas dimensões (Tabela 2). 

No Gráfico 1, encontram-se as médias de percepção das assertivas 

validadas entre os preceptores com e sem vínculo ao PET-Saúde. 
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Gráfico 1 - Média das assertivas validadas dos preceptores com e sem vínculo ao PET-Saúde. 

Goiânia, 2015. 
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Percebe-se que os preceptores com vínculo ao PET-Saúde tiveram uma 

percepção mais satisfatória em relação àqueles sem vínculo em determinadas 

assertivas que compõem as dimensões 2, 3 e 4. Tal fato é constatado nas seguintes 

assertivas: participação da ESF na criação e/ou funcionamento dos conselhos locais 

de saúde (A18); valorização do certificado no ingresso na pós-graduação (A3); as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão aproximaram a universidade com o serviço 

(A15); contribuição para a reflexão crítica da prática dos profissionais (A31); parceria 

na realização de atividades de educação permanente (A4); o programa propiciou 

momentos de discussões entre universidade, serviço e comunidade (A16); 

participação do usuário no seu processo saúde-doença (A28); característica 

interdisciplinar ampliou o olhar dos profissionais na sua atuação (A32). 

Destacam-se que os preceptores, com ou sem vínculo ao PET-Saúde, 

concordam que os programas promovem a parceria na realização de atividades de 

educação em saúde (A8), embora a média da dimensão 4 encontra-se na zona de 

alerta. 

Outro dado que desperta a atenção é a percepção mais crítica dos 

preceptores sem vínculo ao PET-Saúde quanto ao incentivo oferecido pelos 

programas para a disponibilização de instrumentos de trabalho suficiente para a 

prestação adequada da assistência à saúde (A20). 
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2 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Os resultados indicaram que os participantes tiveram uma percepção 

satisfatória em relação aos aspectos relacionados ao conceito e caracterização do 

processo de trabalho na ESF, porém se mostraram mais críticos em suas respostas à 

cerca da influência do Pró e PET-Saúde na atenção básica.  

Os enfermeiros, cirurgiões-dentistas, com ou sem especialização, 

preceptores sem vínculo ao PET-Saúde e àqueles com menos de três anos nessa 

função tiveram uma percepção mais crítica em relação à influência do Pró e PET-

Saúde nas mudanças do processo de trabalho na atenção básica e na parceria 

ensino-serviço-comunidade. Recomenda-se que as instituições formadoras, 

juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS/Goiânia), 

estimulem mais a participação desses profissionais nos projetos e nas atividades dos 

programas de reorientação da formação do profissional de saúde. 

Os preceptores sem vínculo ao PET-Saúde também foram mais críticos à 

cerca das atividades de educação permanente, da aproximação da universidade com 

o serviço, da participação do usuário no seu processo saúde-doença, da 

interdisciplinaridade dos programas, dos estímulos à reflexão crítica do profissional 

sobre suas práticas no serviço e da maior participação deles na criação e/ou no 

funcionamento dos conselhos locais de saúde. Recomenda-se a não diferenciação 

entre os preceptores dos estágios regulares e os do PET-Saúde, assim como 

proposto na edição de 2010-2011 do PET-Saúde UFG/SMS-Goiânia, pois todas as 

atividades que ocorrem nesses espaços são incluídas no modelo de reorientação da 

formação do profissional da saúde (BRASIL, 2009). 

A percepção satisfatória dos preceptores com vínculo ao PET-Saúde 

demonstrada em alguns aspectos desse estudo evidencia que o incentivo oferecido 

pelo PET-Saúde estimula e valoriza o trabalho do profissional da ESF. Ao mesmo 

tempo, aqueles que executam a mesma atividade e não recebem tal incentivo, se 

sentem desmotivados (PINTO, et al., 2013). Recomenda-se a criação de incentivos 

para os preceptores dos estágios regulares que equipara-se ao estímulo financeiro 
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oferecido aos preceptores do PET-Saúde, como por exemplo, benefícios à ascensão  

funcional e ao ingresso em cursos de pós-graduação. 

Além disso, a disponibilização suficiente de instrumentos de trabalho na 

implantação do Pró e PET-Saúde nas unidades foi avaliada de maneira crítica pelos 

participantes da pesquisa. Recomenda-se o melhor planejamento financeiro e gestão 

de recursos materiais para que as unidades de saúde recebam todos os instrumentos 

necessários para o bom funcionamento, haja vista que consta nos programas de 

reorientação da formação profissional em saúde a disponibilização de incentivo 

financeiro às unidades que aderiram a esses programas (BRASIL, 2007). 
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ANEXO 

Anexo - Instrumento de coleta de dados 

 
Caro participante, estamos realizando uma pesquisa com o objetivo de analisar a influência 

do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (Pet-Saúde) e o Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional para a Saúde (Pró-Saúde) na organização do processo de 

trabalho em saúde sob a ótica dos profissionais da ESF da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. 

Sua opinião é fundamental para a compreensão acerca da contribuição desses 

programas para a formação em saúde e no aprimoramento da assistência prestada aos 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Este instrumento de coleta de dados possui duas partes. A primeira contendo questões 

relativas ao seu local de trabalho e sua formação profissional. A segunda parte contém algumas 

afirmações com quatro opções de respostas: concordo plenamente, inclinado a concordar, 

inclinado a discordar, discordo plenamente. NÃO EXISTE RESPOSTA CERTA OU ERRADA E 

SIM, AQUELA QUE MAIS SE APROXIMA DA SUA OPINIÃO! 

Para ser analisado, o instrumento necessita que todos os itens sejam respondidos. Assim, 

solicitamos a gentileza de preenchê-lo por completo. Esse instrumento é absolutamente anônimo.   

O espaço em branco que se encontra no final foi disponibilizado para que você, caso tenha 

interesse, contribua com outras opiniões que porventura não tenham sido contempladas na pesquisa 

e que considere relevante. Muito Obrigada!!!! 

INFORMAÇÕES PROFISSIONA IS 

1. Número do questionário: 1. NQ|__|__|__|__| 

2. Data: 2. Data __/__/____ 

3. Local/unidade: 

01  DSL- CSF VILA PEDROSO 

02  DSL- CSF RECANTO DAS MINAS GERAIS   

03  DSL- CSF SANTO HILÁRIO 

04  DSL- CSF DOM FERNANDO 

05  DSL- CSF AROEIRA 

06  DSN- CSFSÃO JUDAS TADEU 

07  DSN- CSF GUANABARA III 

08  DSL- CSF PARQUE ATENEU 

09  DSCC- CSF LESTE UNIVERSITÁRIO 

3. Local: |__| 
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4. Idade: ____ 4.        ID |__| 

5. Sexo: 

1  masculino 2  feminino          

5.        Sexo |__| 

6. Qual é a sua função na ESF? 

1  enfermeiro 

2  médico 

3  cirurgião-dentista 

4  Aux. De Saúde bucal   

5  Téc. Higiene dental  

6 Aux. Ou Téc. enfermagem 

7  Agente Comunitário de Saúde 

8  Gestor (a) 

9  Outros   (citar):_____________________ 

6.        Função |__| 

7. Você possui pós-graduação? 

1  sim                 2  não                    3  não se aplica 

7.   PG: |__| 

8. Se sim, qual o nível da pós-graduação? 

1  especialização          2  mestrado     3  doutorado  4  

não se aplica 

8. NPG: |__| 

9. Você atuou como preceptor de estudantes da UFG?   

1  sim, com bolsa        2  sim, sem bolsa   3  não 

9. PRECEPTOR: |__| 

10. Se a resposta à questão anterior for sim, por quanto tempo? 

1  de 6 meses a 12 meses   2  de 13 meses a 3 anos    

3  mais de 3 anos   

10.  TPRECEPTOR: |__| 

11. Qual o seu vínculo empregatício com a Secretaria Municipal de 

Saúde na ESF? 

1  efetivo                      2  contrato            3  Outros    

11.       VINCSMS: |__| 

12. Você possui outro vínculo de emprego? 

1  sim                           2  não 

12.    OUTREMPR: |__| 

13. Há quanto tempo você atua na ESF?  13.     TEMPOESF: |__| 
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1  de 6 meses a 12 meses   2  de 13 meses a 3 anos    3  

mais de 3 anos   

14. Há quanto tempo você trabalha nesta Unidade de Saúde? 

1  de 6 meses a 12 meses   2  de 13 meses a 5 anos    3  

mais de 5 anos  

14.      TEMPUN: |__| 

15. Quantas equipes da ESF trabalham nesta Unidade de Saúde? 

1  uma equipe 2  duas equipes     3  três equipes    

4  Quatro ou mais 

15.       QEQUIP: |__| 

16. Está faltando algum desses profissionais na sua equipe? 

1  enfermeiro 

2  médico 

3  cirurgião-dentista 

4  Aux. de Saúde bucal   

5  Téc. Saúde bucal 

6  Aux. ou Téc. De enfermagem    

7  Agente Comunitário de Saúde 

8  Não falta. Minha equipe está completa 

16.  FPRFEQ: |__| 

17. Há gestor (a) na sua Unidade de Saúde? 

1  sim                        2  não 

17.  HAGESTOR: |__| 
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O PET/Pró-PET-Saúde e a organização do processo de trabalho na ESF 

1- As atividades que você realiza no trabalho da ESF têm como finalidade a satisfação das necessidades dos 

usuários. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

2- A assistência na ESF está baseada no atendimento da população de um território definido (população adstrita). 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  )  inclinado a discordar (  ) discordo plenamente 

3- O certificado de preceptoria no Pet -Saúde /Propet-Saúde é valorizado no processo seletivo para vagas em 

cursos de pós-graduação.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente 

4- A presença do Pet-Saúde/Propet-Saúde propiciou parceria entre os profissionais de saúde, professores e 

estudantes na realização de atividades de educação permanente.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (   ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

5- O conhecimento e saberes, os equipamentos, a estrutura física da unidade são os instrumentos que o 

trabalhador de saúde utiliza para atender as necessidades dos usuários.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

6- Na ESF o atendimento às necessidades da população é realizado em equipe e prioriza as intervenções clínicas 

e sanitárias. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

7- O incentivo financeiro foi fator motivador para participação dos profissionais de saúde na preceptoria do Pet -

Saúde/Propet-Saúde. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente 

8- A presença do Pet-Saúde/Propet-Saúde propiciou parceria entre os profissionais de saúde, professores e 

estudantes na realização de atividades de educação em saúde.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

9- O acesso à realização de exames de alta complexidade (por exemplo: tomografia, ressonância) é fundamental 

para auxiliar no diagnóstico e conduta da ESF.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

10- O trabalho da equipe da ESF é realizado com o objetivo de prover atenção integral, contínua e organizada à 

população adstrita. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado  a discordar (  ) discordo plenamente 

11- A inexistência de bolsa para todos os preceptores propiciou descontentamento entre os profissionais da ESF.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

12- O Pet-Saúde/Propet-Saúde estimulou ações administrativas e de gestão na ESF. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  
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13- A satisfação de uma necessidade de saúde do usuário contribui no  aprendizado da equipe para o alcance de 

maior resolutividade no atendimento. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

14- A equipe da ESF desenvolve ações intersetoriais e redes de apoio soc ial voltados para o desenvolvimento de 

uma atenção integral ao usuário. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

15- As atividades de pesquisa, ensino e extensão realizadas no âmbito do Pet -Saúde/Propet-Saúde favoreceram a 

aproximação da universidade com o serviço.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

16- A presença do Pet-Saúde/Propet-Saúde fortaleceu momentos de discussão entre universidade, serviço e 

comunidade. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

17- O atendimento às necessidades dos usuários é o objetivo principal do processo de trabalho em saúde.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

18- A ESF participa da criação e/ou funcionamento dos conselhos locais de saúde.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente 

19- Após a implantação do Pet-Saúde/Propet-Saúde, houve um aumento da participação de profissionais da ESF 

em programas de pós-graduação. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente 

20- Na implantação do Pet-Saúde/Propet-Saúde foram disponibilizados instrumentos de trabalho suficientes para 

a prestação adequada da assistência ao usuário na ESF.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente 

21- O processo de trabalho em saúde pode ser compreendido como a prática dos profissionais inseridos no dia-a-

dia da produção e consumo de serviços de saúde. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inc linado a discordar (  ) discordo plenamente 

22- Na atenção básica o acolhimento, a classificação de risco e análise de vulnerabilidades favorecem uma 

assistência mais resolutiva para a demanda espontânea. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

23- Os alunos bolsistas do Pet-Saúde/Propet-Saúde eram mais envolvidos com as atividades desenvolvidas na 

unidade de saúde que os acadêmicos dos estágios regulares.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

24- A participação do Pet-Saúde/Propet-Saúde nas atividades da ESF proporcionou um melhor atendimento às 

necessidades de saúde da população. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

25- O processo de trabalho em saúde é a forma pela qual organizamos e executamos nossas atividades 
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profissionais. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente 

26- Na atenção básica o acolhimento, a classificação de risco e análise de vulnerabilidades favorecem uma 

assistência mais resolutiva para o primeiro atendimento nas urgências.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

27- A presença do Pet-Saúde/Propet-Saúde contribuiu para o aprimoramento de fluxos e cronogramas de 

estágios e práticas na ESF.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente 

28- As atividades desenvolvidas pelo Pet -Saúde/Propet-Saúde estimularam a participação do usuário/família 

enquanto sujeito ativo no processo saúde-doença. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente 

29- Para o trabalho em equipe é necessário que se tenha objetivos comuns e cooperação entre os profissionais.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

30- A equipe de saúde da família participa do planejamento local de saúde acompanhando e avaliando as ações 

da própria equipe e da unidade de saúde. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

31- O Pet-Saúde/Propet-Saúde contribuiu para uma reflexão crítica do profissional da ESF sobre suas práticas no 

serviço. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

32- A característica interdisciplinar do Pet-Saúde/Propet-Saúde ampliou a percepção dos profissionais sobre as 

necessidades de intervenções de saúde na área de abrangência das equipes.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

 

UTILIZE O ESPAÇO ABAIXO PARA SUAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE O TEMA (opcional) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 119 

LISTA DE DESTINATÁRIOS 

Universidade Federal de Goiás 

- Diretoria do curso de Enfermagem 

- Diretoria do curso de Medicina 

- Diretoria do curso de Odontologia 

- Diretoria do curso de Nutrição 

- Diretoria do curso de Farmácia 

 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia/GO 

- Escola Municipal de Saúde Pública 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Parecer do Comitê de Ética 
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Anexo 2 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Convido você a participar, voluntariamente, da pesquisa “Programa Nacional de 

Reorientação da Formação (Pró-saúde) e Programa de Educação pelo Trabalho na Saúde (Pet-Saúde): 

influência sobre os processos de trabalho na atenção básica”. O objetivo do estudo visa avaliar a 

influência desses programas na organização do cotidiano de trabalho nos centros de saúde da 

família. 

Meu nome é Doraci Antônia da Silva, sou enfermeira da secretaria Municipal de Saúde, 

atuante na Estratégia Saúde da Família (ESF) há 15 anos e pesquisadora responsável por este estudo. 

Após leitura minuciosa desse documento e ser esclarecido sobre possíveis dúvidas relacionadas à 

pesquisa, caso aceite fazer parte da mesma, solicito que assine ao final do docume nto, composto por 

duas vias de igual teor, que também será assinado por mim. Uma das vias é sua e a outra ficará sob 

minha responsabilidade. Porém, em caso de recusa, asseguro que não haverá qualquer penalização.  

Havendo quaisquer dúvidas, você poderá contactar comigo pelo celular: 92457689 ou e-mail: 

doraci.silva@hotmail.com. Havendo necessidade de esclarecimento quanto aos seus direitos como 

participante na pesquisa, você poderá acessar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás, nos telefones: 32211215 ou no endereço: Pró-Reitoria de e Pós-Graduação, Prédio 

da Reitoria, Piso 1, Campus Samambaia (Campus II) – CEP: 74001-970, Goiânia-Goiás. 

Neste momento, você responderá a um formulário com informações sobre seus dados de 

formação e profissionais, à seguir o documento lhe solicita fazer julgamento acerca de informações 

referentes à sua prática cotidiana do trabalho na ESF. Garanto o sigilo e a privacidade das 

informações prestadas, pois não haverá divulgação de dados individuais, e sim o conjunto das 

informações obtidas. 

Este estudo tem risco mínimo, porém não se pode afastar a possibilidade de 

constrangimento aos participantes, bem como eventual ocorrência de dano material ou moral 

resultante de divulgação indevida ou acidental de dados sigilosos. Destaco que me comprometo a 

manter total sigilo sobre sua identidade, informações e opiniões fornecidas, no entanto, todas as 

informações fornecidas são de exclusiva responsabilidade de seus interl ocutores. 

Eventuais danos, decorrentes da utilização ou divulgação indevida dos dados, referentes à 

pesquisa são passíveis de indenização nos termos da legislação vigente, mediante efetiva 

comprovação do dano, ainda que exclusivamente moral, da conduta les iva e culpa ou dolo da 

pesquisadora e o nexo de causalidade (arts.186 e 927 do Código Civil).  

Os participantes não arcarão com nenhuma despesa e não receberão nenhum benefício 

direto com a participação no estudo. Porém esclarecemos que os resultados poderão subsidiar a 

elaboração de propostas para melhoras nos projetos de parceria da Universidade com o serviço.  

mailto:doraci.silva@hotmail.com
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Desde já, agradeço enormemente sua disponibilidade em participar desta investigação 

ressaltando que ela é eminentemente voluntária não havendo qual quer tipo de pagamento para a 

mesma.  

Goiânia, 2015.             _______________________________________ 

Doraci Antonia da Silva (Pesquisadora responsável)  

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Eu______________________________________________________, RG ou 

CPF:_________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo “INFLUÊNCIA DOS 

PROGRAMAS DE REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO EM SAÚDE NO PROCESSO DE TRABALHO NA 

ATENÇÃO BÁSICA”, como sujeito voluntário. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela 

pesquisadora Doraci Antonia da Silva sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim 

como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso implique em qualquer penalidade.  

 

Goiânia, _________, de __________, de 2015. 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa_______________________________________________    

 

_________________________________                             ___________________________ 

Testemunha 1                                                                              Testemunha 2 
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Anexo 3 - Norma de publicação do periódico 

 

ABRASCO 

Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva 

 

Revista Ciência e Saúde Coletiva 

 

INSTRUÇÕES PARA COLABORADORES 

Ciência & Saúde Coletiva publica debates, análises e resultados de investigações 

sobre um tema específico considerado relevante para a saúde coletiva; e artigos de 

discussão e análise do estado da arte da área e das subáreas, mesmo que não 

versem sobre o assunto do tema central. A revista, de periodicidade mensal, tem 

como propósitos enfrentar os desafios, buscar a consolidação e promover uma 

permanente atualização das tendências de pensamento e das práticas na saúde 

coletiva, em diálogo com a agenda contemporânea da Ciência & Tecnologia. 

 

Orientações para organização de números temáticos 

A marca da Revista Ciência & Saúde Coletiva dentro da diversidade de Periódicos da 

área é o seu foco temático, segundo o propósito da ABRASCO de promover, 

aprofundar e socializar discussões acadêmicas e debates interpares sobre assuntos 

considerados importantes e relevantes, acompanhando o desenvolvimento histórico 

da saúde pública do país. 

 

Os números temáticos entram na pauta em quatro modalidades de demanda: 

• Por Termo de Referência enviado por professores/pesquisadores da área de saúde 

coletiva (espontaneamente ou sugerido pelos editores-chefes) quando consideram 

relevante o aprofundamento de determinado assunto. 
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• Por Termo de Referência enviado por coordenadores de pesquisa inédita e 

abrangente, relevante para a área, sobre resultados apresentados em forma de 

artigos, dentro dos moldes já descritos. Nessas duas primeiras modalidades, o Termo 

de Referência é avaliado em seu mérito científico e relevância pelos Editores 

Associados da Revista. 

• Por Chamada Pública anunciada na página da Revista, e sob a coordenação de 

Editores Convidados. Nesse caso, os Editores Convidados acumulam a tarefa de 

selecionar os artigos conforme o escopo, para serem julgados em seu mérito por 

pareceristas. 

• Por Organização Interna dos próprios Editores-chefes, reunindo sob um título 

pertinente, artigos de livre demanda, dentro dos critérios já descritos. 

 

O Termo de Referência deve conter: (1) título (ainda que provisório) da proposta do 

número temático; (2) nome (ou os nomes) do Editor Convidado; (3) justificativa 

resumida em um ou dois parágrafos sobre a proposta do ponto de vista dos 

objetivos, contexto, significado e relevância para a Saúde Coletiva; (4) listagem dos 

dez artigos propostos já com nomes dos autores convidados; (5) proposta de texto 

de opinião ou de entrevista com alguém que tenha relevância na discussão do 

assunto; (6) proposta de uma ou duas resenhas de livros que tratem do tema. 

 

Por decisão editorial o máximo de artigos assinados por um mesmo autor num 

número temático não deve ultrapassar três, seja como primeiro autor ou não. 

 

Sugere-se enfaticamente aos organizadores que apresentem contribuições de 

autores de variadas instituições nacionais e de colaboradores estrangeiros. Como 

para qualquer outra modalidade de apresentação, nesses números se aceita 

colaboração em espanhol, inglês e francês. 

 

Recomendações para a submissão de artigos 
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Recomenda-se que os artigos submetidos não tratem apenas de questões de 

interesse local, ou se situe apenas no plano descritivo. As discussões devem 

apresentar uma análise ampliada que situe a especificidade dos achados de pesquisa 

ou revisão no cenário da literatura nacional e internacional acerca do assunto, 

deixando claro o caráter inédito da contribuição que o artigo traz. 

 

A revista C&SC adota as “Normas para apresentação de artigos propostos para 

publicação em revistas médicas”, da Comissão Internacional de Editores de Revistas 

Médicas, cuja versão para o português encontra-se publicada na Rev Port Clin Geral 

1997; 14:159-174. O documento está disponível em vários sítios na World Wide 

Web, como por exemplo, www.icmje.org ou 

www.apmcg.pt/document/71479/450062.pdf. Recomenda-se aos autores a sua 

leitura atenta. 

 

Seções da publicação 

Editorial: de responsabilidade dos editores chefes ou dos editores convidados, deve 

ter no máximo 4.000 caracteres com espaço. 

Artigos Temáticos: devem trazer resultados de pesquisas de natureza empírica, 

experimental, conceitual e de revisões sobre o assunto em pauta. Os textos de 

pesquisa não deverão ultrapassar os 40.000 caracteres. 

Artigos de Temas Livres: devem ser de interesse para a saúde coletiva por livre 

apresentação dos autores através da página da revista. Devem ter as mesmas 

características dos artigos temáticos: máximo de 40.000 caracteres com espaço, 

resultarem de pesquisa e apresentarem análises e avaliações de tendências teórico-

metodológicas e conceituais da área. 

Artigos de Revisão: Devem ser textos baseados exclusivamente em fontes 

secundárias, submetidas a métodos de análises já teoricamente consagrados, 

temáticos ou de livre demanda, podendo alcançar até o máximo de 45.000 

caracteres com espaço. 
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Opinião: texto que expresse posição qualificada de um ou vários autores ou 

entrevistas realizadas com especialistas no assunto em debate na revista; deve ter, 

no máximo, 20.000 caracteres com espaço. 

Resenhas: análise crítica de livros relacionados ao campo temático da saúde 

coletiva, publicados nos últimos dois anos, cujo texto não deve ultrapassar 10.000 

caracteres com espaço. Os autores da resenha devem incluir no início do texto a 

referência completa do livro. As referências citadas ao longo do texto devem seguir 

as mesmas regras dos artigos. No momento da submissão da resenha os autores 

devem inserir em anexo no sistema uma reprodução, em alta definição da capa do 

livro em formato jpeg. 

Cartas: com apreciações e sugestões a respeito do que é publicado em números 

anteriores da revista (máximo de 4.000 caracteres com espaço). Observação: O 

limite máximo de caracteres leva em conta os espaços e inclui texto e bibliografia. O 

resumo/abstract e as ilustrações (figuras e quadros) são considerados à parte. 

 

Apresentação de manuscritos 

1. Os originais podem ser escritos em português, espanhol, francês e inglês. Os 

textos em português e espanhol devem ter título, resumo e palavras-chave na língua 

original e em inglês. Os textos em francês e inglês devem ter título, resumo e 

palavras-chave na língua original e em português. Não serão aceitas notas de pé-de-

página ou no final dos artigos. 

2. Os textos têm de serem digitados em espaço duplo, na fonte Times New Roman, 

no corpo 12, margens de 2,5 cm, formato Word e encaminhados apenas pelo 

endereço eletrônico (http://mc04.manuscriptcentral.com/csc-scielo) segundo as 

orientações do site. 

3. Os artigos publicados serão de propriedade da revista C&SC, ficando proibida a 

reprodução total ou parcial em qualquer meio de divulgação, impressa ou eletrônica, 

sem a prévia autorização dos editores-chefes da Revista. A publicação secundária 

deve indicar a fonte da publicação original. 
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4. Os artigos submetidos à C&SC não podem ser propostos simultaneamente para 

outros periódicos. 

5. As questões éticas referentes às publicações de pesquisa com seres humanos são 

de inteira responsabilidade dos autores e devem estar em conformidade com os 

princípios contidos na Declaração de Helsinque da Associação Médica Mundial (1964, 

reformulada em 1975,1983, 1989, 1989, 1996 e 2000). 

6. Os artigos devem ser encaminhados com as autorizações para reproduzir material 

publicado anteriormente, para usar ilustrações que possam identificar pessoas e para 

transferir direitos de autor e outros documentos. 

7. Os conceitos e opiniões expressos nos artigos, bem como a exatidão e a 

procedência das citações são de exclusiva responsabilidade dos autores. 

8. Os textos são em geral (mas não necessariamente) divididos em seções com os 

títulos Introdução, Métodos, Resultados e Discussão, às vezes, sendo necessária a 

inclusão de subtítulos em algumas seções. Os títulos e subtítulos das seções não 

devem estar organizados com numeração progressiva, mas com recursos gráficos 

(caixa alta, recuo na margem etc.). 

9. O título deve ter 120 caracteres com espaço e o resumo/abstract, com no máximo 

1.400 caracteres com espaço (incluindo palavras-chave/key words), deve explicitar o 

objeto, os objetivos, a metodologia, a abordagem teórica e os resultados do estudo 

ou investigação. Logo abaixo do resumo os autores devem indicar até no máximo, 

cinco (5) palavras-chave. palavras-chave/key-words. Chamamos a atenção para a 

importância da clareza e objetividade na redação do resumo, que certamente 

contribuirá no interesse do leitor pelo artigo, e das palavras-chave, que auxiliarão a 

indexação múltipla do artigo. As palavras-chaves na língua original e em inglês 

devem constar no DeCS/MeSH (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ mesh/e 

http://decs.bvs.br/). 

 

Autoria 
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1. As pessoas designadas como autores devem ter participado na elaboração dos 

artigos de modo que possam assumir publicamente a responsabilidade pelo seu 

conteúdo. A qualificação como autor deve pressupor: a) a concepção e o 

delineamento ou a análise e interpretação dos dados, b) redação do artigo ou a sua 

revisão crítica, e c) aprovação da versão a ser publicada. As contribuições individuais 

de cada autor devem ser indicadas no final do texto, apenas pelas iniciais (ex. LMF 

trabalhou na concepção e na redação final e CMG, na pesquisa e na metodologia). 

2. O limite de autores no início do artigo deve ser no máximo de oito. Os demais 

autores serão incluídos no final do artigo. 

 

Nomenclaturas 

1. Devem ser observadas rigidamente as regras de nomenclatura biológica, assim 

como abreviaturas e convenções adotadas em disciplinas especializadas. 

2. Devem ser evitadas abreviaturas no título e no resumo. 

3. A designação completa à qual se refere uma abreviatura deve preceder a primeira 

ocorrência desta no texto, a menos que se trate de uma unidade de medida padrão. 

 

Ilustrações 

1. O material ilustrativo da revista C&SC compreende tabela (elementos 

demonstrativos como números, medidas, percentagens, etc.), quadro (elementos 

demonstrativos com informações textuais), gráficos (demonstração esquemática de 

um fato e suas variações), figura (demonstração esquemática de informações por 

meio de mapas, diagramas, fluxogramas, como também por meio de desenhos ou 

fotografias). Vale lembrar que a revista é impressa em apenas uma cor, o preto, e 

caso o material ilustrativo seja colorido, será convertido para tons de cinza. 

2. O número de material ilustrativo deve ser de, no máximo, cinco por artigo, salvo 

exceções referentes a artigos de sistematização de áreas específicas do campo 

temático. Nesse caso os autores devem negociar com os editores-chefes. 
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3. Todo o material ilustrativo deve ser numerado consecutivamente em algarismos 

arábicos, com suas respectivas legendas e fontes, e a cada um deve ser atribuído um 

breve título. Todas as ilustrações devem ser citadas no texto. 

4. As tabelas e os quadros devem ser confeccionados no mesmo programa utilizado 

na confecção do artigo (Word). 

5. Os gráficos devem estar no programa Excel, e os dados numéricos devem ser 

enviados, em separado no programa Word ou em outra planilha como texto, para 

facilitar o recurso de copiar e colar. Os gráficos gerados em programa de imagem 

(Corel Draw ou Photoshop) devem ser enviados em arquivo aberto com uma cópia 

em pdf. 

6. Os arquivos das figuras (mapa, por ex.) devem ser salvos no (ou exportados para 

o) formato Ilustrator ou Corel Draw com uma cópia em pdf. Estes formatos 

conservam a informação vetorial, ou seja, conservam as linhas de desenho dos 

mapas. Se for impossível salvar nesses formatos; os arquivos podem ser enviados 

nos formatos TIFF ou BMP, que são formatos de imagem e não conservam sua 

informação vetorial, o que prejudica a qualidade do resultado. Se usar o formato 

TIFF ou BMP, salvar na maior resolução (300 ou mais DPI) e maior tamanho (lado 

maior = 18cm). O mesmo se aplica para o material que estiver em fotografia. Caso 

não seja possível enviar as ilustrações no meio digital, o material original deve ser 

mandado em boas condições para reprodução. 

 

Agradecimentos 

1. Quando existirem, devem ser colocados antes das referências bibliográficas. 

2. Os autores são responsáveis pela obtenção de autorização escrita das pessoas 

nomeadas nos agradecimentos, dado que os leitores podem inferir que tais pessoas 

subscrevem os dados e as conclusões. 

3. O agradecimento ao apoio técnico deve estar em parágrafo diferente dos outros 

tipos de contribuição. 
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Referências 

1. As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de acordo com a 

ordem em que forem sendo citadas no texto. No caso de as referências serem de 

mais de dois autores, no corpo do texto deve ser citado apenas o nome do primeiro 

autor seguido da expressão et al. 

2. Devem ser identificadas por números arábicos sobrescritos, conforme exemplos 

abaixo: 

ex. 1: “Outro indicador analisado foi o de maturidade do PSF” 11 ... 

ex. 2: “Como alerta Maria Adélia de Souza 4, a cidade...” 

As referências citadas somente nos quadros e figuras devem ser numeradas a partir 

do número da última referência citada no texto. 

3. As referências citadas devem ser listadas ao final do artigo, em ordem numérica, 

seguindo as normas gerais dos Requisitos uniformes para manuscritos apresentados 

a periódicos biomédicos (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 

4. Os nomes das revistas devem ser abreviados de acordo com o estilo usado no 

Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/). 

5. O nome de pessoa, cidades e países devem ser citados na língua original da 

publicação. 

 

Exemplos de como citar referências 

 

Artigos em periódicos 

1. Artigo padrão (incluir todos os autores) 

Pelegrini MLM, Castro JD, Drachler ML. Eqüidade na alocação de recursos para a 

saúde: a experiência no Rio Grande do Sul, Brasil. Cien Saude Colet 2005; 

10(2):275-286. Maximiano AA, Fernandes RO, Nunes FP, Assis MP, Matos RV, 

Barbosa CGS, Oliveira-Filho EC. Utilização de drogas veterinárias, agrotóxicos e afins 
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em ambientes hídricos: demandas, regulamentação e considerações sobre riscos à 

saúde humana e ambiental. Cien Saude Colet 2005; 10(2):483-491. 

 

2. Instituição como autor 

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. 

Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164(5):282-284 

 

3. Sem indicação de autoria 

Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84:15.  

 

4. Número com suplemento 

Duarte MFS. Maturação física: uma revisão de literatura, com especial atenção à 

criança brasileira. Cad Saude Publica 1993; 9(Supl. 1):71-84. 

 

5. Indicação do tipo de texto, se necessário Enzensberger W, Fischer PA. Metronome 

in Parkinson’s disease [carta]. Lancet 1996; 347:1337. 

 

Livros e outras monografias 

6. Indivíduo como autor 

Cecchetto FR. Violência, cultura e poder. Rio de Janeiro: FGV; 2004. 

Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8ª Edição. 

São Paulo, Rio de Janeiro: Hucitec, Abrasco; 2004. 

 

7. Organizador ou compilador como autor 

Bosi MLM, Mercado FJ, organizadores. Pesquisa qualitativa de serviços de saúde. 

Petrópolis: Vozes; 2004. 
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8. Instituição como autor 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

Controle de plantas aquáticas por meio de agrotóxicos e afins. Brasília: 

DILIQ/IBAMA; 2001. 

 

9. Capítulo de livro 

Sarcinelli PN. A exposição de crianças e adolescentes a agrotóxicos. In: Peres F, 

Moreira JC, organizadores. É veneno ou é remédio. Agrotóxicos, saúde e ambiente. 

Rio de Janeiro: Fiocruz; 2003. p. 43-58. 

 

10. Resumo em Anais de congressos 

Kimura J, Shibasaki H, organizadores. Recent advances in clinical neurophysiology. 

Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 

1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996. 

 

11. Trabalhos completos publicados em eventos científicos 
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Anexo 4 - Instrumento de coleta de dados 

 

Caro participante, estamos realizando uma pesquisa com o objetivo de analisar a influência 

do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (Pet-Saúde) e o Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional para a Saúde (Pró-Saúde) na organização do processo de 

trabalho em saúde sob a ótica dos profissionais da ESF da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. 

Sua opinião é fundamental para a compreensão acerca da contribuição desses 

programas para a formação em saúde e no aprimoramento da assistência prestada aos 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Este instrumento de coleta de dados possui duas partes. A primeira contendo questões 

relativas ao seu local de trabalho e sua formação profissional. A segunda parte contém algumas 

afirmações com quatro opções de respostas: concordo plenamente, inclinado a concordar, 

inclinado a discordar, discordo plenamente. NÃO EXISTE RESPOSTA CERTA OU ERRADA E 

SIM, AQUELA QUE MAIS SE APROXIMA DA SUA OPINIÃO! 

Para ser analisado, o instrumento necessita que todos os itens sejam respondidos. Assim, 

solicitamos a gentileza de preenchê-lo por completo. Esse instrumento é absolutamente anônimo.   

O espaço em branco que se encontra no final foi disponibilizado para que você, caso tenha 

interesse, contribua com outras opiniões que porventura não tenham sido contempladas na pesquisa 

e que considere relevante. Muito Obrigada!!!! 

INFORMAÇÕES PROFISSIONA IS 

1. Número do questionário: 18.  NQ|__|__|__|__| 

2. Data: 19.  Data __/__/____ 

3. Local/unidade: 

01  DSL- CSF VILA PEDROSO 

02  DSL- CSF RECANTO DAS MINAS GERAIS   

03  DSL- CSF SANTO HILÁRIO 

04  DSL- CSF DOM FERNANDO 

05  DSL- CSF AROEIRA 

06  DSN- CSFSÃO JUDAS TADEU 

07  DSN- CSF GUANABARA III 

08  DSL- CSF PARQUE ATENEU 

09  DSCC- CSF LESTE UNIVERSITÁRIO 

20.  Local: |__| 

4. Idade: ____ 21.         ID |__| 
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5. Sexo: 

1  masculino 2  feminino          

22.         Sexo |__| 

6. Qual é a sua função na ESF? 

1  enfermeiro 

2  médico 

3  cirurgião-dentista 

4  Aux. De Saúde bucal   

5  Téc. Higiene dental  

6 Aux. Ou Téc. enfermagem 

7  Agente Comunitário de Saúde 

8  Gestor (a) 

9  Outros   (citar):_____________________ 

23.         Função |__| 

7. Você possui pós-graduação? 

1  sim                 2  não                    3  não se aplica 

24.    PG: |__| 

8. Se sim, qual o nível da pós-graduação? 

1  especialização          2  mestrado     3  doutorado  4  

não se aplica 

25.  NPG: |__| 

9. Você atuou como preceptor de estudantes da UFG?   

1  sim, com bolsa        2  sim, sem bolsa   3  não 

26.  PRECEPTOR: |__| 

10. Se a resposta à questão anterior for sim, por quanto tempo? 

1  de 6 meses a 12 meses   2  de 13 meses a 3 anos    

3  mais de 3 anos   

27.  TPRECEPTOR: |__| 

11. Qual o seu vínculo empregatício com a Secretaria Municipal de 

Saúde na ESF? 

1  efetivo                      2  contrato            3  Outros    

28.       VINCSMS: |__| 

12. Você possui outro vínculo de emprego? 

1  sim                           2  não 

29.    OUTREMPR: |__| 

13. Há quanto tempo você atua na ESF?  

1  de 6 meses a 12 meses   2  de 13 meses a 3 anos    3  

mais de 3 anos   

30.     TEMPOESF: |__| 
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14. Há quanto tempo você trabalha nesta Unidade de Saúde? 

1  de 6 meses a 12 meses   2  de 13 meses a 5 anos    3  

mais de 5 anos  

31.      TEMPUN: |__| 

15. Quantas equipes da ESF trabalham nesta Unidade de Saúde? 

1  uma equipe 2  duas equipes     3  três equipes    

4  Quatro ou mais 

32.       QEQUIP: |__| 

16. Está faltando algum desses profissionais na sua equipe? 

1  enfermeiro 

2  médico 

3  cirurgião-dentista 

4  Aux. de Saúde bucal   

5  Téc. Saúde bucal 

6  Aux. ou Téc. De enfermagem    

7  Agente Comunitário de Saúde 

8  Não falta. Minha equipe está completa 

33.  FPRFEQ: |__| 

17. Há gestor (a) na sua Unidade de Saúde? 

1  sim                        2  não 

34.  HAGESTOR: |__| 
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O PET/Pró-PET-Saúde e a organização do processo de trabalho na ESF 

1- As atividades que você realiza no trabalho da ESF têm como finalidade a satisfação das necessidades dos 

usuários. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

2- A assistência na ESF está baseada no atendimento da população de um território definido (popu lação adstrita). 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

3- O certificado de preceptoria no Pet -Saúde /Propet-Saúde é valorizado no processo seletivo para vagas em 

cursos de pós-graduação.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

4- A presença do Pet-Saúde/Propet-Saúde propiciou parceria entre os profissionais de saúde, professores e 

estudantes na realização de atividades de educação permanente.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

5- O conhecimento e saberes, os equipamentos, a estrutura física da unidade são os instrumentos que o 

trabalhador de saúde utiliza para atender as necessidades dos usuários. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

6- Na ESF o atendimento às necessidades da população é realizado em equipe e prioriza as intervenções clín icas 

e sanitárias. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

7- O incentivo financeiro foi fator motivador para participação dos profissionais de saúde na preceptoria do Pet -

Saúde/Propet-Saúde. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

8- A presença do Pet-Saúde/Propet-Saúde propiciou parceria entre os profissionais de saúde, professores e 

estudantes na realização de atividades de educação em saúde. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

9- O acesso à realização de exames de alta complexidade (por exemplo: tomografia, ressonância) é fundamental 

para auxiliar no diagnóstico e conduta da ESF.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

10- O trabalho da equipe da ESF é realizado com o objetivo de prover atenção integral, contínua e organizada à 

população adstrita. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

11- A inexistência de bolsa para todos os preceptores propiciou descontentamento entre os profissionais da ESF.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

12- O Pet-Saúde/Propet-Saúde estimulou ações administrativas e de gestão na ESF. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente 
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13- A satisfação de uma necessidade de saúde do usuário contribui no aprendizado da equipe para o alcance de 

maior resolutividade no atendimento. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

14- A equipe da ESF desenvolve ações intersetoriais e redes de apoio social voltados para o desenvolvimento de 

uma atenção integral ao usuário. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

15- As atividades de pesquisa, ensino e extensão realizadas no âmbito do Pet -Saúde/Propet-Saúde favoreceram a 

aproximação da universidade com o serviço.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

16- A presença do Pet-Saúde/Propet-Saúde fortaleceu momentos de discussão entre universidade, serviço e 

comunidade. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

17- O atendimento às necessidades dos usuários é o objetivo principal do processo de trabalho em saúde.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

18- A ESF participa da criação e/ou funcionamento dos conselhos locais de saúde.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

19- Após a implantação do Pet-Saúde/Propet-Saúde, houve um aumento da participação de profissionais da ESF 

em programas de pós-graduação. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

20- Na implantação do Pet-Saúde/Propet-Saúde foram disponibilizados instrumentos de trabalho suficientes para 

a prestação adequada da assistência ao usuário na ESF.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

21- O processo de trabalho em saúde pode ser compreendido como a prática dos profissionais inseridos no dia-a-

dia da produção e consumo de serviços de saúde. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

22- Na atenção básica o acolhimento, a classificação de risco e análise de vulnerabilidades favorecem uma 

assistência mais resolutiva para a demanda espontânea. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

23- Os alunos bolsistas do Pet-Saúde/Propet-Saúde eram mais envolvidos com as atividades desenvolvidas na 

unidade de saúde que os acadêmicos dos estágios regulares. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

24- A participação do Pet-Saúde/Propet-Saúde nas atividades da ESF proporcionou um melhor atendimento às 

necessidades de saúde da população. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

25- O processo de trabalho em saúde é a forma pela qual organizamos e executamos nossas atividades 
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profissionais. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

26- Na atenção básica o acolhimento, a classificação de risco e análise de vulnerabilidades favorecem uma 

assistência mais resolutiva para o primeiro atendimento nas urgências. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

27- A presença do Pet-Saúde/Propet-Saúde contribuiu para o aprimoramento de fluxos e cronogramas de 

estágios e práticas na ESF.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

28- As atividades desenvolvidas pelo Pet -Saúde/Propet-Saúde estimularam a participação do usuário/família 

enquanto sujeito ativo no processo saúde-doença. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

29- Para o trabalho em equipe é necessário que se tenha objetivos comuns e cooperação entre os profissionais.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

30- A equipe de saúde da família participa do planejamento local de saúde acompanhando e avaliando as ações 

da própria equipe e da unidade de saúde. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

31- O Pet-Saúde/Propet-Saúde contribuiu para uma reflexão crítica do profissional da ESF sobre suas práticas no 

serviço. 

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente 

32- A característica interdisciplinar do Pet -Saúde/Propet-Saúde ampliou a percepção dos profissionais sobre as 

necessidades de intervenções de saúde na área de abrangência das equipes.  

(  ) concordo plenamente  (  ) inclinado a concordar (  ) inclinado a discordar (  ) discordo plenamente  

 

UTILIZE O ESPAÇO ABAIXO PARA SUAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE O TEMA (opcional) 

 

 

 

 


