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RESUMO

A parceria ensino-serviço é fundamental na formação de futuros profissionais, assim
como na educação permanente dos profissionais que já atuam nos serviços de
saúde. Esta parceria é importante para uma melhor resolução dos problemas
existentes visando à integralidade da atenção, princípio constitucional norteador do
Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS tem como sua responsabilidade participar
na formação de recursos humanos, e para viabilizar esta participação, contribui com
várias estratégias, sendo uma delas a Estratégia Saúde da Família (ESF). O objetivo
deste estudo foi compreender os problemas diagnosticados nas unidades da
Estratégia Saúde da Família (ESF) de Goiânia, por alunos da graduação em
Odontologia da Universidade Federal de Goiás (FO/UFG). Para tanto, realizou-se
uma pesquisa documental retrospectiva. Foram objetos de estudo os problemas
existentes nos projetos elaborados por acadêmicos para intervenção em Unidades
de Atenção Básica da Saúde da Família (UABSF) de Goiânia/GO, no período de
2006 a 2013. Estes acadêmicos cursavam o sétimo período da graduação da
FO/UFG, no Estágio em Odontologia Coletiva I (EOC I). Os problemas relatados nos
projetos acadêmicos aconteceram em 16 UABSF do Município de Goiânia-Go.
Todos os projetos elaborados pelos alunos de EOC I foram examinados e
apresentou um total de 950 problemas diagnosticados pelos acadêmicos. Os
problemas elencados variaram de acordo com a região onde o estágio aconteceu e
de um grupo de alunos para outro. Estes problemas priorizados e que sofreram
intervenções pelos alunos, foram aqueles que tiveram soluções a nível local. Na
categorização, emergiram sete categorias e 15 subcategorias. Dentre as categorias,
as mais citadas foram ‘gestão’ e ‘social’ e, das subcategorias foram ‘gestão pública’,
‘gestão dos serviços de saúde’ e ‘organização dos processos de trabalho’. As
categorias menos citadas foram ‘trabalho em equipe’ e controle social’. Concluiu-se
que as categorias se interligam umas às outras, demonstrando que os problemas de
saúde muitas vezes têm diversas causas e necessitam de soluções compartilhadas.
Vários destes problemas não têm solução a nível local, relacionam-se aos
determinantes sociais de saúde e merecem atenção especial da gestão dos
serviços. A categorização dos problemas demonstrou a amplitude das dificuldades
vivenciadas pelas equipes de saúde, e a necessidade de inserção dos alunos de
odontologia precocemente nos serviços de saúde, para vivenciarem a realidade
prática, na busca de uma formação que aproxime o futuro profissional de
odontologia, das reais necessidades da população

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família; Problemas em serviços de saúde;
Ensino na saúde; Ensino-serviço.

Resumo

ABSTRACT

Service-learning partnership is essential in the training of future professionals, as well
as continuing education for professionals already working in health services. This
partnership is important for better resolution of problems aimed at comprehensive
care, constitutional principle guiding the Unified Health System (SUS). The SUS has
the responsibility to participate in the formation of human resources, and to facilitate
this participation , contributes to various strategies, one of the Family Health Strategy
(FHS). The objective of this study was to understand the problems diagnosed in the
units of the Family Health Strategy (FHS) of Goiânia by undergraduate students in
Dentistry, Federal University of Goiás (FO/UFG). Therefore, we carried out a
retrospective documentary research. Were objects of study the existing problems in
the projects developed by academics for intervention in UABSF/GO, from 2006 to
2013. These students were enrolled in seventh period Graduation FO/UFG, in Stage
Collective Dentistry I (EOC I). Reported problems in academic projects, occurred in
16 UABSF the city of Goiania-Go. All projects prepared by students of EOC I were
examined and presented a total of 950 problems diagnosed by academics. The listed
problems varied according to the region where the stage happened and a group of
students to another. These prioritized problems and suffered interventions by
students, were those who had local solutions. In the categorization, there were
seven categories and 15 subcategories. Among the categories, the most cited were
'management' and 'social' and the subcategories were 'public administration',
'management of health services' and 'organization of work processes'. The
categories were cited less' teamwork 'and social control'. It was concluded that the
categories are interconnected to each other, demonstrating that health problems
often have different causes and require shared solutions. Several of these problems
have no solution at the local level, relate to the social determinants of health and
deserve special attention from the management of services. The categorization of
problems demonstrated the extent of the difficulties experienced by health staff, and
the need for inclusion in the dental students early health services, to experiencing the
practical reality in the search for a formation that brings the professional future of
dentistry, the real needs of the population. The participation of dentists in stages
contributes to the continuing education of these health professionals.
Keywords: Family Health Strategy; Problems in health services; Education in health;
teaching and service.

Abstract

1. APRESENTAÇÃO
O trabalho no serviço público é gratificante, prazeroso, no entanto, necessita
de treinamentos e capacitações freqüentes. Devido a isto, sempre procurei me
capacitar para desempenhar bem minhas funções, com as quais me identifico
bastante.
A vontade de ingressar no mestrado sempre foi grande, mas, ao mesmo
tempo parecia muito distante. Quando a oportunidade surgiu, me vi frente a
ultrapassar um grande desafio para concretizar um sonho antigo.
A aproximação ao objeto de estudo aconteceu pelo trabalho que desenvolvo
na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, especialmente nos Distritos
Sanitários, onde ocorrem estágios de vários cursos, incluindo os de odontologia,
através da parceria ensino – serviço.
O trabalho realizado no dia a dia é corrido, cheio de intercorrências e
desafios, os quais, muitos nos impedem de planejar o que realizamos. A produção
de dados provenientes dos estágios que acontecem nas unidades de saúde, e de
outras fontes é grande, porém estes não são suficientemente utilizados em benefício
do serviço. Em algumas situações, as pessoas envolvidas com a gestão não
conhecem de perto o trabalho realizado pelos alunos que estão em estágio no
serviço, e a importância que o estágio tem para a formação dos acadêmicos e dos
profissionais preceptores.
Assim, havia uma inquietação tanto minha quanto de minha orientadora em
relação aos dados produzidos durante os Estágios de Odontologia Coletiva. Surgiu
então a idéia de identificar para compreender melhor os problemas existentes nas
unidades de saúde detectados durante o Estágio em Odontologia Coletiva I, porque
não existe até o momento, nenhuma análise destes dados. Percebi a necessidade
de compreendê-los e julguei que a contribuição para o serviço e para a academia
seria importante.

Apresentação

2. INTRODUÇÃO

A parceria ensino-serviço torna-se cada dia mais evidente e necessária na
formação de futuros profissionais, assim como na educação permanente dos
profissionais que já atuam nos serviços de saúde. Esta parceria é importante para
uma melhor resolução dos problemas existentes visando à integralidade da atenção,
princípio constitucional norteador do Sistema Único de Saúde (SUS).
O SUS tem como sua responsabilidade participar na formação de recursos
humanos (BRASIL, 1988; 1990a), e para viabilizar esta participação, contribui com
várias estratégias, sendo uma delas a Estratégia Saúde da Família (ESF).
A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) tem na ESF, o principal eixo
para reorganizar o modelo de atenção existente no país, operacionalizada pelo
trabalho realizado por equipes multiprofissionais, que atuam em unidades de
atenção básica (UAB), e em domicílios, responsabilizando-se por um número
definido de pessoas que constituem seu objeto de atenção. A ESF contempla em
seus princípios, a integração com outros setores e instituições territorialmente
adscritas às equipes (BRASIL, 2012a).
Neste contexto, as unidades de atenção básicas da saúde da família (UABSF),
são utilizadas pelas Instituições de Ensino Superior (IES), para aprimorar esta
formação e, inserir o acadêmico na realidade do sistema de saúde brasileiro, ao
mesmo tempo em que contribui para a formação permanente dos profissionais da
rede de serviços (FEUERWERKER, 2006).
Para que existam contribuições e para que proporcionem interações efetivas
entre os dois setores, na busca de se adequar a formação profissional para o
trabalho no SUS, necessita-se de integração entre o ensino e o serviço de saúde.
A integração ensino-serviço baseia-se na relação de parceria entre a
universidade, os serviços locais de saúde e a comunidade como base. Nesta relação
estão fundados os processos de transformação da educação, dos profissionais e
dos sistemas de saúde, posto que, os atores pertencentes a estes cenários
Introdução
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estabelecem entre si essa parceria, expressas pela Integração Docente-Assistencial
(IDA) (ALBUQUERQUE et al., 2008).
De acordo com Albuquerque et al., (2008), a integração ensino-serviço consiste
[...] no trabalho coletivo pactuado e integrado de estudantes e professores
dos cursos de formação da área da saúde com trabalhadores que compõem
as equipes dos serviços de saúde, incluindo-se os gestores, visando à
qualidade de atenção à saúde individual e coletiva, à qualidade da formação
profissional e ao desenvolvimento/satisfação dos trabalhadores dos serviços
(ALBUQUERQUE et al., 2008, p.353).

A aproximação do ensino ao serviço e vice-versa, propicia oportunidade de
reformulação do ensino para os novos profissionais por meio de aprendizagem
significativa1 no serviço, através de participações em atividades práticas, às quais o
aluno precisa interagir de forma ativa, constituindo-se em protagonista na construção
do conhecimento (CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004; BRUM, 2014).
Para alunos de graduação, a aprendizagem se torna significativa por meio da
aproximação ensino-serviço, a qual permite que os alunos tenham uma visão da
realidade, ao mesmo tempo em que proporciona melhorias para potencializar o
cuidado dos serviços de saúde. As experiências vivenciadas ampliam as
oportunidades

de

aprendizagem,

favorecem

o

desenvolvimento

curricular,

proporcionam a aproximação das IES com a comunidade, e oferecem momentos de
reflexões críticas que contribuem para a solução de problemas reais vividos pela
comunidade (ALVES et al., 2012).
A participação nos estágios agrega experiência aos profissionais de saúde, que
se tornam mais engajados socialmente para benefício da comunidade de sua área
de atuação. A aproximação entre a IES, os profissionais dos serviços de saúde e a
comunidade contribui para a resolução dos problemas detectados de maneira mais
efetiva.
Brucki (2011) destaca que a “aprendizagem significativa é dinâmica, o
significado de aprender consiste em um aumento nas relações estabelecidas entre
os conteúdos e dos conteúdos com a aplicação em várias situações diferentes”.
1

Aprendizagem significativa: pressupõe o encontro com o novo, a sensação de incômodo e o desejo
de ação nesse cenário como dispositivos no ensino. O contato com uma novidade e, a partir disso, o
acúmulo de experiências, vivências, aprendizados, se configura em aprendizagem significativa, pois
promove e produz sentidos para a atuação dos alunos.
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Diante desse cenário, nos últimos anos os cursos de graduação em
Odontologia, seguem o que orientam as Diretrizes Curriculares Nacionais para os
cursos de Odontologia (DCNO) em relação às habilidades2 e competências3 dos
novos profissionais. Os cursos passaram por inúmeras transformações que buscam
a formação de profissionais que atendam melhor às necessidades de saúde da
população brasileira (ANACLETO; CUTOLO, 2007; FREITAS et al., 2009).
No entanto, a inclusão de disciplinas com enfoque social na matriz curricular de
muitos cursos da área da saúde, ocorre timidamente, apesar da contribuição destas
disciplinas, para o desenvolvimento nos novos profissionais, de uma visão mais
abrangente em relação à saúde (CARVALHO et al., 2010).
O item V, do art. 5º, das DCNO, recomenda a necessidade de formação do
profissional para exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social,
entendendo-a como uma forma de participação e contribuição para a melhoria da
saúde da comunidade assistida por esses profissionais. A formação profissional
deve contemplar a atuação em todos os níveis de atenção à saúde com base no
rigor técnico e científico e, no desenvolvimento de competências para o trabalho em
equipes multiprofissionais. As DCNO tem como base a flexibilização curricular para
que possibilite uma formação de acordo com o grau de desenvolvimento do
conhecimento e as necessidades da sociedade (BRASIL, 2002).
A partir desta realidade, a incorporação de estágios supervisionados na matriz
curricular dos cursos de graduação em Odontologia vem ao encontro da
necessidade de proporcionar oportunidades aos alunos de vivenciarem experiências
mais próximas da realidade dos serviços de saúde.
A Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás (FO/UFG), por
meio do Estágio em Odontologia Coletiva I (EOC I), capacita os acadêmicos de
graduação a vivenciarem a realidade da ESF, ao mesmo tempo em que os habilita
2

Habilidade é a demonstração de um talento particular na prática e conhecimentos; o que as pessoas
precisam saber para desempenhar uma tarefa (FLEURY; FLEURY, 2001).
3

Competência é uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada
em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles (PERRENOUD, 1999);
Competência profissional é a capacidade circunstancial de mobilizar articuladamente recursos
cognitivos, afetivos e psicomotores para a resolução de uma situação-problema (TSUJI; AGUILARDA-SILVA, 2010).
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para o planejamento em saúde. Nesta interface, utiliza-se da construção de projetos
de intervenção junto às equipes da ESF. Os alunos executam o projeto, no semestre
seguinte, com base nas prioridades originadas dos problemas encontrados. O
desenvolvimento das atividades propostas contribui com a formação dos novos
profissionais de saúde, com o desenvolvimento de atividades pelas equipes da ESF,
a melhoria da qualidade de vida da população assistida, e também com a educação
permanente dos profissionais envolvidos com o estágio.
Estes problemas diagnosticados são utilizados para as ações acadêmicas,
mas também possibilitam uma possível intervenção da gestão e da equipe de saúde
da família.
Desde que este estágio se estabeleceu na ESF, em 2004 (NUNES, 2014),
não se realizou nenhum levantamento e análise dos problemas diagnosticados em
vários anos, o que vai para além do proposto, que é para a formação dos futuros
cirurgiões-dentistas e dos profissionais de saúde.
Diante disso, surgiu a necessidade de uma melhor compreensão dos
problemas diagnosticados pelos alunos do EOC I da FO/UFG com o questionamento
que norteou este estudo: Quais foram os problemas diagnosticados pelos
acadêmicos de EOC I da FO/UFG nas unidades da ESF no município de Goiânia no
período de 2006 a 2013?
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3. OBJETIVO GERAL

Analisar os problemas diagnosticados nas unidades da ESF de Goiânia, por
alunos da graduação em Odontologia da FO/UFG, no período de 2006 a 2013.

Objetivo Geral

25

4. REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico foi divido em quatro itens assim discriminados: o ensino
da odontologia no Brasil e o Sistema Único de Saúde (SUS), a integração docente
assistencial, estágios curriculares e problematização para ensino no SUS e,
Educação Permanente na Saúde.

4.1. O ENSINO DA ODONTOLOGIA NO BRASIL E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
A odontologia chegou rudimentarmente ao Brasil com sua colonização, em
meados do século XVI. Eram os barbeiros ou sangradores que a exerciam.
Posteriormente deveriam obter uma licença especial para atuarem. Esta era
concedida pelo “cirurgião mór” da corte portuguesa. Na tentativa de organizarem a
prática dos ofícios da odontologia, no século XVII começaram a ser instituídos
exames aos cirurgiões e barbeiros para atuarem no país. Neste período, no Brasil, o
ensino da odontologia, acontecia para aqueles que quisessem aprender os afazeres
da arte dentária, a partir da observação de procedimentos realizados por um mestre,
e tinham que desenvolver-se através do esforço pessoal (ANACLETO; CUTOLLO,
2007).
Em meados do século XIX foram instituídos através de decreto, exames para
dentistas, que deveriam ser aplicados em todas as faculdades de medicina. Nesta
época, os cursos de odontologia existentes eram como um apêndice dessas
faculdades. Os cursos visavam além de melhorar o ensino, inibir e combater o
charlatanismo que era comum na época, pois ainda contava com os barbeiros no
exercício de atividades referentes à odontologia.No entanto, a fiscalização para
combatê-los se tornava cada vez mais evidente e ancorava-se na necessidade de
pagamento de mensalidades e taxas, além da freqüência no curso de dois anos e
participação nos exames. Estas medidas afastaram os barbeiros e aqueles que
aprendiam a profissão com outras pessoas uma vez que eram caras e somente
aqueles que dispunham de melhores condições financeiras eram capazes de
custeá-las (CARVALHO et al., 2010; FERRARI, 2011, MOTT et al., 2008).
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Enquanto a odontologia na Europa e Estados Unidos evoluía e se desenvolvia
com novos conhecimentos, com o surgimento de novas técnicas e novos
instrumentos de trabalho, no Brasil, os que se dedicavam a exercê-la ainda se
adaptavam às novidades (FLEURY, 2011).
O relatório Flexner, criado nos Estados Unidos da América - EUA em 1910,
alterou e normatizou os cursos médicos existentes na época e influenciou os demais
cursos da área da saúde. O referido relatório remetia a prática aos caminhos das
super - especializações e causava o distanciamento do ensino das necessidades da
maioria da população. Em relação à odontologia esta influência repercutiu depois de
alguns anos da elaboração do relatório e ainda é forte no século XXI (MOYSÉS,
2004; ALBUQUERQUE et al., 2008).
Neste cenário, os cursos de odontologia sofreram a influência do modelo
flexneriano,

tecnicista,

fragmentado,

desvinculado

da

realidade.

Por

suas

características especializadas e sofisticadas, os novos profissionais atendiam a uma
minoria, aqueles que tinham um alto poder aquisitivo e podiam custear as grandes
despesas com os tratamentos dentários da época. Esta formação reducionista não
despertava no egresso a preocupação com a realidade de vida da população e
tampouco em oferecer tratamentos preventivos para a comunidade (CARVALHO et
al., 2010).
Legalmente, a odontologia como profissão foi regulamentada no Brasil, através
da Lei número 1.314 de 1951. Nela, estabelecia-se que a odontologia seria exercida
somente por aqueles que possuíssem o título fornecido por uma escola oficial, ou
que estivesse devidamente reconhecida. Exigia-se ainda, o diploma da Diretoria do
Ensino Superior e uma anotação no Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina,
na repartição estadual competente (ANACLETO; CUTOLO, 2007).
Ao se tornar acadêmica, com o curso reconhecido a profissão torna-se
conceituada, se expande e ganha mais notoriedade. A partir deste momento, além
do direito de exercer a profissão de dentista, os novos profissionais passam a ter
“uma formação superior, uma especialidade em ciências biológicas e naturais, um
passaporte para outros cursos e para outras profissões, um título valorizado que
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possibilitava o acesso a uma carreira ou a um cargo público de prestígio” (MOTT, et
al., 2008)
No início do século XX, a assistência à saúde no Brasil ainda era precária.
Aqueles que podiam pagar eram tratados em instituições privadas. Os trabalhadores
recorriam a clínicas e hospitais dos sindicatos e os pobres nas áreas urbanas
buscavam ajuda às Santas Casas de Misericórdia, que acolhiam aqueles em
situação de indigência. Os que estavam no campo, buscavam ajuda junto aos
meeiros e benzedeiras, que não tinham conhecimento para o tratamento das
doenças, mas contribuíam de alguma maneira para amenizar seus sintomas
(FERRARI, 2011, FLEURY, 2011).
Em relação à odontologia o modelo que prevaleceu até a constituição de 1988,
foi o de assistência privada e timidamente surge a odontologia simplificada. Existia,
também, o seguro social por intermédio das Caixas de Aposentadorias e Pensões
(CAPs) e depois Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs). Estes atendiam
somente aos trabalhadores privados e segurados das cidades. A previdência social
iniciava-se timidamente e oferecia assistência médica e odontológica de maneira a
complementar à assistência privada a seus trabalhadores (PAIM, 2013).
No início do século XX, o Ministério da Saúde (MS) iniciava sua atuação e
oferecia alguns serviços restritos como o saneamento dos ambientes em algumas
áreas definidas (COSTA; CHAGAS; SILVESTRE, 2006).
Em 1961, com a Lei de Diretrizes e Bases para a educação (LDB), instituiu-se
como competência do Conselho Federal de Educação, fixar o currículo mínimo e a
duração dos cursos superiores. Várias alterações aconteceram na busca da
melhoria e adequação dos cursos à realidade de cada momento. No entanto, a
formação nesse molde ainda distanciava os futuros profissionais das necessidades
reais da população uma vez que não tinham uma visão do ser humano em sua
integralidade e o enfoque era voltado apenas para as habilidades técnicas da
profissão, em especial para a cavidade oral (ANACLETO; CUTOLO, 2007).
A partir da década de 70, o paradigma flexneriano começa a ser questionado
a nível mundial devido “sua ineficácia, ineficiência, desigualdade de acesso e
iatrogenicidade”, já que era focalizado no tratamento curativo. E esse movimento
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ocorre também em vários locais da América Latina. No Brasil, surge a odontologia
simplificada que possuía em seu discurso a prevenção, mas que tinha em suas
intervenções a mesma ênfase na odontologia curativa, com enfoque social
“discriminatório e excludente” (MENDES, 1986).
No final da década de 1970, inicia-se o movimento da reforma sanitária, que
tinha a universalização do acesso à saúde como uma de suas principais causas de
luta. A reforma sanitária culminou com a VIII Conferência Nacional de Saúde, em
1986, considerada como um marco histórico ao concretizar os princípios da reforma
sanitária. Aprovou-se nesta conferência, o conceito ampliado de saúde e o direito de
todos em obtê-la, além de delinear os fundamentos do SUS (PAIM et al., 2011).
Em 1987, foi implantado o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde
(SUDS) que,
[...] era uma consolidação das Ações Integradas de Saúde (AIS), tinha como
diretrizes a universalização e equidade para o acesso aos serviços de
saúde, a integralidade dos cuidados, a regionalização dos serviços de
saúde e implementação dos distritos sanitários, a descentralização das
ações de saúde, o desenvolvimento de instituições colegiadas gestoras e o
desenvolvimento de uma política de recursos humanos (TANCRED;
BARRIOS; FERREIRA, 1998, p. 14).

A VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS) foi decisiva na composição do
capítulo da saúde da Constituição Federal Brasileira, aprovada em 1988, no que se
refere à elaboração das novas diretrizes para o sistema de saúde brasileiro, na qual
a saúde se tornou direito de todos e dever do estado brasileiro (BRASIL, 1988;
CORBELLINI et al., 2010; PAIM et al., 2011).
Em 1990, com a criação da Lei Orgânica da Saúde (lei nº 8.080), que “dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências” (BRASIL, 1990a), e a Lei 8142 que trata do controle social e dá outras
providências (BRASIL, 1990a; BRASIL, 1990b), criou-se o Sistema Único de Saúde
(SUS), que teve a integralidade, como princípio norteador na elaboração das
políticas de saúde no Brasil (CORBELLINI et al., 2010, PAIM et al., 2011).
Dentre outras determinações, a Constituição Federal prevê o acesso universal
e igualitário às ações e serviços de saúde, com regionalização e hierarquização, a
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descentralização da oferta de serviços, participação da comunidade e o atendimento
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo aos serviços
assistenciais (TANCREDI; BARRIOS; FERREIRA, 1998, BRASIL, 1988).
Nessa época, contrapondo-se à odontologia simplificada, surge a odontologia
integral que “tem três grandes pilares interdependentes: tecnologia apropriada, a
ênfase na prevenção e a desmonopolização do saber odontológico (MENDES, 1986)
contemplando a reforma sanitária.
A odontologia integral incorpora a “integração das atividades promocionais,
preventivas e curativas”, a proposta de “níveis de atenção, o especialismo é
substituído pela idéia de equipe odontológica” e a “participação comunitária”
(MENDES, 1986). Já a essa época, Mendes (1986) propõe como estratégia de
mudança, a “integração docente-assistencial”, pois “ao colocar a universidade em
contato com a realidade social, determinaria certamente, modificações substantivas
no modelo educacional tradicional”.
A Constituição Federal estabelece ainda, em seu artigo 200, que compete ao
SUS à participação na formação de novos profissionais de saúde (BRASIL, 1988).
Esta determinação foi regulamentada pelo artigo 27 da lei 8080, em seu parágrafo
único, o qual diz que, os serviços públicos que integram o SUS, são campos de
práticas para ensino e pesquisa e complementa no Capítulo IV - “Das competências
e atribuições”, Seção I, Art 15º, item IX, o qual evidencia que é competência geral do
SUS a “participação na formulação e na execução da política de formação e
desenvolvimento de recursos humanos para a saúde” (BRASIL, 1990a).
A substituição dos currículos mínimos pela implantação das Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN), em 2002, promoveu grandes mudanças nos cursos
de graduação superior. As diretrizes substituíram as disciplinas obrigatórias que
existiam com os currículos mínimos para todo o território nacional, por habilidades e
competências

a

desenvolverem

no

decorrer

do

curso,

o

que

alterou

significantemente o modo de contextualizar o ensino superior (CARVALHO et al.,
2010).
As DCN constituem uma orientação geral para os cursos de graduação, uma
vez que, as IES têm liberdade para formular e organizar seus projetos pedagógicos,
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de maneira que contemplem a necessidade de cada uma destas IES. As DCN, não
têm o propósito de determinar um currículo nacional único, mas sim, estimular as
IES a superarem o que existia com os currículos mínimos que continham normas
conservadoras e, uma rigidez dos conteúdos. Nesta nova maneira proposta pelas
DCN, os projetos pedagógicos dos cursos devem contemplar “às demandas políticas
e sociais da sociedade brasileira, às necessidades e interesses dos ‘locais’ onde se
inserem de modo a reordenar a formação dos recursos humanos em saúde para
contemplarem as práticas sanitárias relacionadas a um conceito ampliado de saúde
e de justiça social” (FEUERWERKER, 2004).
De acordo com o inciso I, do artigo 4º, da resolução CNE/CES de 19 de
fevereiro de 2002, o profissional egresso da graduação deve ser “capaz de pensar
criticamente, analisar os problemas da sociedade e contribuir para solução dos
mesmos”. Assim as DCNO propõem uma formação generalista, humanista, crítica e
reflexiva, que contemple o sistema de saúde vigente no país, o trabalho em equipe e
a atenção integral à saúde. O profissional egresso deve atuar em todos os níveis de
atenção à saúde (BRASIL, 2002).
A busca por resultados na formação, que atendam ao que orientam as
Diretrizes Curriculares para os Cursos de Odontologia (DCNO) e às necessidades
do SUS, motiva grandes discussões entre os setores da saúde e as IES, uma vez
que a formação existente ainda continua elitizada, individualizada, com altos custos,
baixo impacto social e distanciamento da realidade epidemiológica e social da nação
(CARVALHO et al., 2010).
O SUS tem papel fundamental na reorientação profissional e mesmo assim
esta participação ainda encontra resistência em momentos importantes da
graduação. Este é um dos fatores que colaboram para que a formação dos
profissionais para a saúde não atenda às suas reais necessidades. Várias são as
iniciativas que visam à aproximação do SUS às IES, no entanto, estas são
incipientes e pontuais. Os dois setores ainda não encontraram uma maneira
totalmente satisfatória para resolver esta situação (CECCIM; FEUERWERKER,
2004b).
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4.2. A INTEGRAÇÃO DOCENTE ASSISTENCIAL
A chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, em 1808, colaborou para a
implantação do ensino oficial da Medicina, quando ocorreu a criação da escola de
Cirurgia, na Bahia. Alguns meses depois, com a transferência da Corta Real para o
Rio de Janeiro, criou-se a segunda escola de medicina. Estas escolas utilizavam
hospitais das santas casas como locais de práticas aos alunos, que tinham o
privilégio de participarem destes cursos. Já se percebia a necessidade da
participação do ensino com o serviço para colocar em prática o que era ensinado na
teoria. Necessitava-se da aproximação entre os dois setores, o que não era
prioridade naquele momento (CORBELLINI et al., 2011).
A partir da reforma universitária em 1968, verificou-se no Brasil a importância
da Integração Docente Assistencial (IDA) para a formação de novos profissionais de
saúde. Desde então, tornou-se evidente a necessidade da aproximação entre os
dois setores, (IES e serviço de saúde) e uma preocupação dos profissionais
participantes do processo de formação (BRASIL, 1981).
Muito se caminhou desde á época da reforma sanitária até os dias atuais,
naquela época já se percebia a necessidade de mudanças em relação à formação
profissional. A Conferência Nacional para Recursos Humanos, em 1986, tinha como
uma de suas pautas a importância da contribuição dos serviços de saúde para a
formação de novos profissionais. A aproximação entre o serviço de saúde e as IES,
formadoras de novos profissionais, para discussões sobre o tema, foi unanimidade
entre os participantes da referida conferência. Para oferecer saúde como direito de
todos e dever do estado, é fundamental a aproximação entre o setor que forma os
novos profissionais e o que presta o serviço, sem deixar de considerar a realidade
social (BRASIL, 1986, CECCIM; FEUERWERKER, 2004).
A IDA é um recurso que articula a aproximação entre o ensino teórico das IES
e a prática dos serviços de saúde, na qual os alunos têm oportunidades reais de
entenderem melhor a teoria aplicada na prática, vivenciada nos serviços de saúde, o
que contribui para uma formação profissional que atenda melhor as necessidades da
população, ao propiciar o desenvolvimento de conteúdos de ensino e do serviço, à
partir de vivências práticas em realidades concretas. Promove também a
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aproximação entre os profissionais da assistência e os docentes, ao favorecer
reflexões e

discussões críticas sobre o

serviço prestado

à comunidade

(OLSCHOWSKY; SILVA, 2000, CAETANO; DINIZ; SOARES, 2009).
Olschowsky e Silva (2000) afirmaram que existem desafios que dificultam a
aproximação entre as IES e os serviços de saúde envolvidos com a IDA como, a
polarização dos profissionais envolvidos (docentes e da assistência), divergências
nos objetivos e na maneira de desenvolver o trabalho entre as IES, a rigidez na
definição dos papéis dos profissionais docentes e os profissionais dos serviços de
saúde, a articulação entre indivíduos e coletivos, a integralidade da atenção, o
trabalho em equipes multiprofissionais.
Estes desafios, muitas vezes novos e desconhecidos, surgem para os dois
setores e dificultam a implementação da IDA. Nestas circunstâncias, necessitam de
enfrentamentos conjuntos, na busca de soluções compartilhadas (FEUERWERKER;
ALMEIDA, 2004).
Neste cenário, a integração ensino-serviço torna-se fundamental para cumprir
as necessidades do SUS e da formação superior. Baseia-se na relação de parceria
entre a universidade, os serviços locais de saúde e tem a comunidade como base
desse processo. Nesta relação devem fundar-se os processos de transformação da
educação, dos profissionais e dos sistemas de saúde, posto que os atores
pertencentes

a

estes

cenários

estabeleçam,

entre

si,

relações

bilaterais

(FEUERWERKER, 2006).

4.3. ESTÁGIOS CURRICULARES
Em 1986, aconteceu em Brasília, paralelamente à VIII Conferência Nacional
de Saúde, a I Conferência Nacional de Saúde Bucal, que tinha como uma de suas
principais pautas,

a

formação

de

novos profissionais.

Necessitava-se

de

reformulação do sistema educacional, com mudanças dos currículos mínimos que
deveriam proporcionar aos alunos, uma formação que atendesse as demandas reais
da população e propiciasse a aproximação das relações universidade/sociedade
(RODRIGUES, 2005).
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De acordo com os relatos de Werneck e Lucas (1996), a Fundação Kellog, em
1988, financiou um projeto denominado Educação Médica nas Américas (EMA). Este
projeto aconteceu em Edinburgh no Reino Unido, também sinalizava a necessidade
de mudanças na formação dos profissionais de saúde. Era evidente a importância
de uma formação integral e que contemplasse a aproximação dos serviços de saúde
com a comunidade assistida por eles. Este projeto preconizava que, o profissional
egresso da graduação deveria,
[...] estar apto para as ações de assistência primária [...]. As escolas devem
proporcionar aos alunos formação integral, assegurando-lhes, também,
sólida base ética, atitude humanitária e de serviço à comunidade; precisaria
gerar atitudes e valores que permitam cercar o ato do profissional de saúde
da dimensão humana e ética que o deve caracterizar (CHAVES, ROSA,
1990 apud WERNECK, LUCAS, p.2, 1996).

Ainda sobre a EMA, Chaves e Rosa apud Feuerwerker (2006) afirmam que
A pesquisa educacional mostra que a maneira mais eficiente e duradoura
de adquirir conhecimento, habilidade ou atitude é exercitar ações que
exijam tal conhecimento, tal habilidade ou tal atitude. Aprender fazendo é
mais eficiente que receber informações passivamente. Assim, a estratégia
educacional deve ser o treinamento em serviço, que possibilita a prática de
ações de complexidade crescente, conforme as exigências do serviço e do
programa de ensino (p.33).

Com a necessidade de mudanças no ensino, aconteceu em 1996 uma
reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). A partir desta
legislação as faculdades empenharam-se na construção de projetos pedagógicos
inovadores, que permitissem a formação de profissionais que atuassem tanto na
ciência quanto nos problemas sociais. De acordo com a LDB, o Estado deveria
garantir padrões mínimos de qualidade no ensino, possibilitar a aproximação entre a
formação, o trabalho e as práticas sociais, dentre outras providências. Para o curso
de odontologia estas determinações aconteceram de maneira mais efetiva com a
implantação das DCNO, em 2002 (RODRIGUES, 2005).
As disciplinas das áreas coletivas das IES ocuparam papel fundamental na
formação de novos profissionais de saúde, e implementaram estratégias que
proporcionaram maior aproximação destes profissionais com as reais necessidades
da população. Uma destas estratégias é o estágio extramuros (FEUERWERKER,
2006).
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A Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) define o estágio
supervisionado como,
O instrumento de integração e conhecimento do aluno com a realidade
social e econômica de sua região e do trabalho de sua área. Ele deve,
também, ser entendido como o atendimento integral ao paciente que o
aluno de Odontologia presta à comunidade, intra e extramuros. O aluno
pode cumpri-lo em atendimentos multidisciplinares e em serviços
assistenciais públicos e privados (ABENO, 2003).

O estágio tem a responsabilidade de fortalecer o vínculo entre o ensino e
serviços de saúde, e fomentar as relações entre as IES com a sociedade uma vez
que propicia a aproximação dos graduandos com as diversas realidades sociais
(CARVALHO, 2004; CARVALHO, et al. 2010).
As DCNO orientam que os estágios necessitam de supervisão efetiva e
correspondam a 20% da carga horária total do curso de graduação (BRASIL, 2002).
As atividades realizadas devem partir da problematização das necessidades
para que promovam aprendizados significativos e produzam benefícios para a
população. As experiências vivenciadas por meio dos estágios que acontecem nas
unidades de saúde, contribuem para a educação permanente dos profissionais dos
serviços, uma vez que, a cada situação vivenciada com os alunos é uma nova
realidade que se apresenta. Esta experiência propicia novos conhecimentos, além
de proporcionar a busca por novos conhecimentos teóricos que embasem tais
profissionais como preceptores4. (FEUERWERKER, 2004).
A aprendizagem torna-se significativa para os alunos quando deparam com a
necessidade de resoluções de problemas. Acontece quando aprender uma novidade
faz sentido, geralmente isto ocorre quando esta novidade responde a uma pergunta
do aluno. Trata-se de um paradigma de ensino-aprendizagem, o qual coloca os
alunos como foco central dessa interação, tornando-os capazes de construírem seu
conhecimento a partir da solução dos problemas (BATISTA et al., 2005; BRASIL,
2005).

4

Preceptor é o elemento de ligação entre o serviço de saúde, o professor orientador e a Coordenação
do Estágio [...] e têm como função orientar, supervisionar e avaliar técnica e cientificamente as
atividades executadas pelos acadêmicos (NUNES et al., 2014, p. 7)
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Constitui-se em uma oportunidade essencial para que entendam os
acontecimentos na prática e dela retirem respostas para questões importantes que
só através desta participação é possível percebê-las. Os serviços de saúde têm uma
realidade

dinâmica

e

efetiva

para

a

formação

profissional

(CECCIM;

FEUERWERKER, 2004b).
Em relação às oportunidades vivenciadas nos serviços de saúde, Albuquerque
et al. (2008) consideram que,
A realidade vivenciada pelos estudantes nos serviços de saúde [...] deve
funcionar como elemento instigador para uma prática problematizadora no
sentido da aprendizagem e também da reflexão sobre a produção dos
cuidados (ALBUQUERQUE et al., 2008, p. 360).

Nestes cenários, de acordo com as DCNO, os alunos têm a possibilidade de
visualizar os problemas de saúde de maneira ampliada, de compreender a
necessidade de planejar as ações para obter melhores resultados de acordo com a
lógica do serviço, de perceber a importância de se inserir nas equipes
multiprofissionais e participar do trabalho interdisciplinar desenvolvido por elas
(BRASIL, 2002).
A formação de um profissional de saúde não se encerra apenas com o
aprendizado de competências e habilidades de ordem técnica, mas inclui também
saber lidar com situações de ordem intersubjetiva, em que assume importância todo
um conjunto de valores éticos e morais. A participação dos alunos nos serviços de
saúde desde o inicio da graduação propicia oportunidades de vivenciarem a
importância desses valores especialmente para aqueles que necessitam dos
serviços (ARAÚJO; MIRANDA; BRASIL, 2007).
Cada contexto traz a possibilidade de aprender, e tem um poder de
transformação sobre o pensamento. Desse modo, a prática não deve ser
compreendida como um espaço apenas de verificação de idéias, mas também de
construção de novas teorias. Valorizar o conhecimento que é cotidianamente
produzido nas unidades de saúde, articulando-o com o que é criado na universidade,
corrobora para uma adequada formação de profissionais do SUS por vivências
práticas na rotina dos serviços de saúde (ALVES et al., 2012).
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O papel de constatar a realidade e de produzir sentidos, no caso da saúde,
pertence tanto ao SUS como às instituições formadoras de suas profissões.
Cabe ao SUS e às instituições formadoras coletar, sistematizar, analisar e
interpretar permanentemente informações da realidade, problematizar o
trabalho e as organizações de saúde e de ensino, e construir significados e
práticas com orientação social, mediante participação ativa dos gestores
setoriais, formadores, usuários e estudantes (CECCIM; FEUERWERKER,
2004b, p. 46).

Para que as necessidades do SUS sejam atendidas de maneira satisfatória, e
ocorram mudanças no perfil dos novos profissionais egressos da graduação, por
meio de melhores adequações das abordagens pedagógicas, valorização do
trabalho em equipes multiprofissionais, a contribuição de atividades práticas nas
unidades de saúde durante toda a graduação é enriquecedora. Estas ações podem
ser viabilizadas através de parcerias entre as IES e gestores estaduais e municipais
de saúde (MORITA; KRIGER, 2004).

4.3.1. Os estágios curriculares na Faculdade de Odontologia da Universidade
Federal de Goiás
O estágio acadêmico da FO/UFG junto à Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) de Goiânia é viabilizado por meio do convênio nº 043/2006 entre a UFG e a
SMS da Prefeitura de Goiânia (em reformulação), e segue o Regulamento Geral de
Estágios Curriculares (BRASIL, 2010). De acordo com a Diretoria de Gestão do
Trabalho e de Educação na Saúde (DGTES) na SMS, os estágios do curso de
odontologia da UFG aconteciam desde o final dos anos noventa quando eram
firmados acordos verbais entre os professores da UFG e os profissionais de saúde
da SMS dispostos a colaborarem com o aprendizado dos graduandos.
A partir de 2004, este estágio desenvolveu-se junto ao então, Programa
Saúde da Família de Goiânia, coincidindo com a implantação das equipes de saúde
bucal no referido programa de atenção básica (BRASIL, 2010).
Atualmente os estágios estão sujeitos á Lei nº 11.788/2008 da Presidência da
República que dispõe sobre o estágio de acadêmicos e dá outras providências. São
regulamentados na UFG pela RESOLUÇÃO CEPEC nº 1122/2012, que aprovou o
novo Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG) da Universidade
Referencial Teórico

37

Federal de Goiás (BRASIL, 2008, BRASIL, 2012b). De acordo com o artigo 18 da
referida Lei, estágio
(...) é um componente da formação acadêmica, de caráter teórico-prático,
que tem como objetivo principal proporcionar aos estudantes a aproximação
com a realidade profissional, com vistas ao desenvolvimento de sua
formação técnica, cultural, científica e pedagógica, no sentido de prepará-lo
para o exercício da profissão e cidadania (BRASIL, 2012b).

Os estágios para o curso de odontologia têm como objetivo definido no Projeto
Pedagógico do Curso de Odontologia (PPC), a aproximação do estudante com os
cenários de práticas dos serviços de saúde e com as necessidades da população,
visando o aprimoramento dos conhecimentos adquiridos (BRASIL, 2010).
Os estágios em odontologia coletiva da FO/UFG ocorrem em quatro períodos
consecutivos nos quatro últimos semestres do curso. O Estágio em Odontologia
Coletiva I (7º período) tem como objetivo “analisar a saúde geral e bucal como um
processo, com ênfase nos determinantes sociais e planejar a sua atuação junto a
grupos populacionais”. Para cumprir esse objetivo, na atuação junto à ESF, segundo
o plano de ensino, os acadêmicos realizam atividades como, a elaboração e
aplicação de instrumentos para diagnóstico coletivo em saúde; treinamento para o
uso dos instrumentos de campo; observação da realidade; análise documental e
entrevistas com os profissionais de saúde e com usuários do SUS; planejamento de
atividades promocionais, educativas e preventivas em relação à saúde bucal com a
população assistida pelo serviço público; elaboração e apresentação do projeto
(NUNES et al., 2014).
Assim, o EOC I utiliza-se do planejamento em saúde para problematizar a
realidade da ESF. E, uma das etapas do planejamento é o diagnóstico dos
problemas existentes na micro área de atuação da equipe da ESF, ou seja, é a
análise de situação de saúde do território e população da ESF.
Problema de saúde pode ser definido como algo considerado fora dos
padrões de normalidade para o ator social5 que está analisando uma
determinada situação, no que se refere aos riscos à saúde, às formas de
5

Ator social é toda pessoa, instituição pública ou privada, grupos sociais organizados e o Estado, que
têm poder para influenciar uma determinada situação (VILASBÔAS, 2004).
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adoecimento e morte da população (problemas do estado de saúde da
população) e à organização e funcionamento do sistema de saúde
(problemas do sistema de saúde) (VILLASBÔAS, 2004, p.10).

4.4. PROBLEMATIZAÇÃO PARA ENSINO NO SUS
Problematizar “é refletir sobre determinadas situações, questionando fatos,
fenômenos e idéias, compreendendo os processos e propondo soluções” (BRASIL,
2005).
Em suas considerações, Berbel (1998) demonstra que a problematização
(...) volta-se para a realização do propósito maior que é preparar o
estudante / ser humano para tomar consciência de seu mundo e atuar
intencionalmente para transformá-lo, sempre para melhor, para um mundo e
uma sociedade que permitam uma vida mais digna para o próprio homem
(BERBEL, 1998, p. 144).

As discussões referentes às necessidades de mudanças nos currículos dos
cursos de graduação reportam à relevância das orientações centradas na qualidade
técnica dos profissionais, em detrimento da formação social com foco na
coletividade. As metodologias de ensino tradicionais ainda são bastante utilizadas
nos cursos de graduação e, baseiam-se nas experiências e no conhecimento
fragmentado proporcionado através de disciplinas técnicas. É a chamada
“aprendizagem mecânica”, na qual o aluno retém o conhecimento. Na maioria das
vezes, não oferecem oportunidades para o desenvolvimento do senso crítico nos
futuros profissionais de saúde (CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004).
A problematização é
uma metodologia entendida como um conjunto de métodos, técnicas,
procedimentos ou atividades intencionalmente selecionados e organizados
em cada etapa, de acordo com a natureza do problema em estudo e as
condições gerais dos participantes (BERBEL, 1998, p.144).
.

É utilizada tanto no ensino quanto no trabalho, quando os temas
problematizados relacionam-se com a vida em sociedade. É mais indicada para o
ensino superior, embora possa ser utilizada, em outras situações e para outros
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níveis de aprendizagem. Neste método de ensino, existem fases que se diferem
umas das outras, mas que se unem através de um problema observado na
realidade. Este problema é o fio condutor que movimenta a situação (BERBEL,
1998).
Desde o início do processo com a observação da realidade para detectar os
possíveis problemas existentes, até a intervenção para solucioná-los, os alunos são
levados a se inserirem nesta realidade problematizada, para entenderem o contexto
da situação na busca de soluções satisfatórias. O processo passa pela discussão
coletiva dos problemas encontrados, a reflexão sobre as causas e determinantes
envolvidos nas diferentes situações. Os participantes refletem conjuntamente e
elaboram propostas para solucioná-los, denominadas hipóteses de solução. A partir
daí realizam a intervenção direta na realidade (BERBEL, 1998; BRASIL, 2005).
O objetivo principal da problematização é trazer à tona reflexões com senso
ético, político e com responsabilidade, construídos a partir do conhecimento
científico adquirido na universidade. Em todo processo de aprendizagem, o aluno
percebe que necessita pensar sobre o contexto da situação problematizada. Isto faz
com que se inclua nesta realidade propícia para o desenvolvimento de consciência
em relação ao que vivencia. Na problematização, a apropriação de informações e
explicação da realidade, constitui-se em ponto de partida e chegada do processo de
aprendizagem (BATISTA et al., 2005).

4.5. EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
Desde sua criação o SUS, já provocou grandes transformações nas práticas
de saúde, o que ainda não é suficiente para atender as demandas de saúde de toda
a população. É urgente que aconteçam mudanças na formação de novos recursos
humanos, e ações inovadoras aconteçam em relação aos profissionais que já estão
inseridos nos serviços. Estas são questões importantes que, para avançar em sua
trajetória e oferecer de fato o cuidado almejado para o SUS, visando à integralidade
do cuidado, necessita-se de mudanças na formação e na aprendizagem (BRASIL,
2005).
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Na busca de aproximação entre a formação profissional e as necessidades do
SUS, em 2003, o Ministério da Saúde (MS) criou a Secretaria de Gestão de Trabalho
e da Educação na Saúde (SGTES). Esta secretaria objetiva a estruturação e o
fortalecimento da formação, o desenvolvimento de profissionais de saúde para
melhorar a qualidade e a resolutividade da Atenção Básica. A partir desta época, a
Educação Permanente em Saúde (EPS) tornou-se o centro da política de gestão de
educação no trabalho em saúde, na busca de mudanças através de ações
importantes para o SUS (FERRAZ et al., 2012).
A criação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS),
no inicio de 2004, com a reorganização dos Pólos de Capacitação em Saúde da
Família como Polos de Educação Permanente em Saúde para o SUS, visavam
superar a fragmentação da educação na saúde, e dar apoio à integração entre o
ensino e serviço, entre a formação e a gestão e o desenvolvimento institucional e o
controle social (VENDRUSCOLO; PRADO; KLEBA, 2014).
A Portaria GM/MS n.1.996, de 2007, reformula a portaria anterior e apresenta
novas diretrizes e estratégias para a implementação da PNEPS, e mantém em nível
de estados e regiões, algumas determinações da Portaria anterior, como as
necessidades de considerar especificidades regionais e manter o investimento no
desenvolvimento para o trabalho em saúde, com vistas à superação das
desigualdades regionais, além de considerar a capacidade já instalada de oferta
institucional de ações formais de educação na saúde (BRASIL, 2005; FERRAZ et al.,
2012).
De acordo com a Portaria, a condução regional da política contará com a
cooperação de Comissões Intergestores Regionais (CIR), e as Comissões
Permanentes de Integração Ensino - Serviço (CIES), instâncias previstas no
regulamento, que participam da formulação, execução, acompanhamento e
avaliação de ações da EPS. As CIES devem ser compostas pelos gestores de
saúde, gestores de educação, trabalhadores do SUS, instituições de ensino com
cursos na área da saúde, por meio de seus distintos segmentos, e movimentos
sociais ligados à gestão das políticas de saúde e do controle social no SUS
(VENDRUSCOLO; PRADO; KLEBA, 2014).
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A EPS, desenvolvida atualmente no Brasil, ancora-se na importância da
transformação do processo de trabalho, através do potencial educativo que pode ser
desenvolvido nas ações junto aos servidores na busca de transformação do
processo de trabalho. Tem como objetivos a melhoria da qualidade do cuidado, a
capacidade de comunicação e o compromisso social entre as equipes de saúde, os
gestores do sistema de saúde, instituições formadoras e o controle social. Estimula o
conhecimento a partir da valorização da experiência e da cultura do sujeito das
práticas de trabalho em saúde, com postura crítica e criativa (FERRAZ, 2012).
A EPS configura o desdobramento de vários movimentos de mudança na
formação dos profissionais de saúde. Trata-se da análise das construções
pedagógicas na educação em serviços de saúde, na educação continuada para o
campo da saúde e, na educação formal de profissionais de saúde. Baseia-se na
Educação Popular ou na Educação de Jovens e Adultos, norteada pelos
ensinamentos de Paulo Freire, considerado o criador de todo movimento referente à
educação popular, no qual se inclui a educação permanente. A questão central da
EPS é o seu movimento em relação às necessidades dos serviços de saúde e dos
profissionais que nele atuam. A aprendizagem significativa, base dos ensinamentos
de Paulo Freire, proporcionada pela EPS promove reflexões, auto-análise, autogestão e mudanças institucionais que são benéficas para o desenvolvimento do
trabalho (CECCIM, 2004/2005).
Para que as mudanças aconteçam de fato, as demandas devem partir da
necessidade de quem executa o trabalho, para que a aprendizagem seja
significativa e tenha aplicabilidade real na prática de quem vai utilizá-la. Não deve vir
de maneira verticalizada, impositiva, de níveis superiores que promovam cursos de
capacitação

distantes

da

necessidade

dos

profissionais,

que

se

sentem

desmotivados e não sabem como aplicá-los na prática. Neste sentido a educação
permanente contribui para a formação profissional e para o fortalecimento do SUS
(BATISTA et al., 2005).
Um dos principais desafios a serem enfrentados pelos processos de EPS
consiste em articular a visão global do sistema com a análise dos problemas efetivos
da prática em contextos específicos. A partir da análise do “todo” surgirão às
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demandas que deverão ser interpretadas em função do benefício do processo de
trabalho (BRASIL, 2005).
Os processos educacionais na saúde propiciam oportunidades para
problematizar situações reais e aparecerem sujeitos com capacidade de se
colocarem como coletivos, interferirem na realidade e a transformarem (TRAD;
ESPERIDIÃO, 2009).
As iniciativas das vivências na realidade do SUS, portanto, estão
fundamentadas na Educação Permanente, pois promovem o contato dos
estudantes com o cotidiano do trabalho em saúde, instigando o pensamento
crítico acerca da organização do trabalho e gestão dos serviços de saúde e
da sua formação para atender às demandas que se revelam nestes
cenários. Além de impactar a formação profissional, também têm a potência
de qualificar os processos organizativos de trabalho desenvolvidos no
interior dos serviços e sistemas, oportunizando também a reflexão e
reformulação das práticas dos trabalhadores a partir deste encontro (FERLA
et al.,2013, p. 4).
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5. METODOLOGIA

5.1. TIPO DE ESTUDO
O presente estudo se refere a uma pesquisa documental retrospectiva com
dados primários.
5.1.1. Sobre a pesquisa documental
Pesquisa documental é um tipo de pesquisa que utiliza de técnicas e
métodos, análise e compreensão dos mais diversos tipos de “documentos
contemporâneos ou retrospectivos, cientificamente autênticos”. Quando estes
documentos não passaram por nenhuma alteração, não sofreram nenhum
tratamento analítico anteriormente, são chamados de fontes primárias de dados. A
partir desses dados tem-se uma relação direta com os fatos a serem analisados
pelo(a) pesquisador(a) (OLIVEIRA, 2007; SÁ-SILVA, ALMEIDA; GUINDANI, 2009).
Trata-se de uma pesquisa qualitativa que aproxima indiretamente o
pesquisador da realidade social dos fatos na busca de sua melhor compreensão.
Como método de pesquisa de uma realidade social permite tanto uma observação
da realidade de uma maneira positivista como de uma maneira mais compreensiva,
analisada com um objetivo mais crítico (SÁ-SILVA, ALMEIDA; GUINDANI, 2009).
Embora seja essencialmente qualitativa, os dados coletados na pesquisa
documental podem ser quantificados.
É um tipo de pesquisa que tem baixo custo, e “se constitui em uma fonte rica
e estável de dados” o que permite leitura criteriosa das informações (GIL, 2002,
MINAYO, 2008).
Para a realização deste tipo de pesquisa é importante que se entenda o
conceito de documento, que vai além de textos escritos e/ou impressos. O
documento é todo tipo de registro deixado por um indivíduo em um objeto físico.
Pode ser uma fotografia, um quadro, um filme, um slide, um pôster, um impresso
(manuscritos, jornais, revistas, livros, atas de reuniões, relatórios, projetos), um
endereço eletrônico e qualquer outra maneira de registro de um fato (GIL, 2002).
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Para Cellard (2008, p. 296), “tudo o que é vestígio do passado, tudo o que
serve de testemunho, é considerado como documento ou fonte”.
A utilização de documentos em pesquisa oferece variedade e riqueza de
dados, proporciona resgate de informações, facilita o entendimento de fatos que
necessitam de contextualização histórica, permite ao pesquisador uma compreensão
social do fato de acordo com a época em que este ocorreu e por isto deve ser
valorizada (MINAYO, 2008, SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009).
A pesquisa documental não pode ser vista apenas como uma descrição de
determinado fato. Deve-se entendê-la como uma análise de como o fato aconteceu,
como uma observação das relações sociais (CELLARD, 2008).
Este é um tipo de pesquisa, no qual, o pesquisador toma conhecimento dos
fatos através do olhar de quem o descreveu e por isto requer cuidado para manter a
fidedignidade do seu estudo. As pesquisas realizadas a partir da análise de
documentos são importantes porque promovem uma aproximação para observação
aprofundada dos fatos. Quando não é possível analisá-los em toda sua extensão,
propicia um olhar diferenciado e mais detalhado, o que permite estabelecer
caminhos que levam à sua completa compreensão (GIL, 2002).
Para a realização da pesquisa documental é preciso seguir algumas etapas
para evitar problemas que podem interferir no seu resultado. A aproximação do
pesquisador com o local onde os documentos se encontram é uma etapa importante
da pesquisa documental, pois necessita de autorização para manuseá-los. É quando
o pesquisador informa ao responsável pelos documentos, o objetivo da pesquisa,
sua importância e a necessidade de ter acesso ao local e manusear os documentos
necessários para realizá-la. Esta é uma etapa fundamental, pois muitas vezes, os
documentos se encontram em locais variados de difícil acesso e por isto a
localização se torna demorada. É a partir deste contato que o pesquisador passa
para a próxima etapa que consiste em separar e organizar detalhadamente os
documentos necessários, verificar a autenticidade dos mesmos e se eles
correspondem aos seus objetivos. A observação destes detalhes permite que
organize seu tempo de maneira produtiva para uma melhor condução da pesquisa
(CELLARD, 2008).
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5.2. OBJETO DE ESTUDO
Foram objetos de estudo os problemas existentes nos projetos elaborados por
acadêmicos para intervenção em unidades da ESF de Goiânia/GO, no período de
2006 a 2013. Neste período foram elaborados noventa e seis projetos, no entanto
para este estudo, foram localizados e utilizados oitenta projetos. Estes são os que se
encontram arquivados na Faculdade de Odontologia da UFG e na Coordenação de
Saúde Bucal da SMS, em formato impresso e/ou digital.
Os projetos foram elaborados por grupos compostos por quatro a seis alunos
do estágio de EOCI, que cursaram o sétimo período da graduação na FO/UFG, no
Estágio em Odontologia Coletiva I (EOC I), sob a orientação de um(a) cirurgiã(o)dentista preceptor(a) do serviço e de um(a) professor(a) do estágio. O referido
estágio, contempla a parceria ensino-serviço existente entre SMS de Goiânia e a
UFG.
Nos projetos, as etapas contempladas do planejamento foram: compreensão
da realidade, hierarquização dos problemas, objetivos, elaboração da programação,
execução do projeto, avaliação de processo e de resultados. O objeto de estudo
está contemplado nos itens compreensão da realidade e hierarquização dos
problemas (PINTO, 2000), ou como um dos componentes do momento explicativo,
como é considerado no planejamento estratégico situacional.

5.3. COLETA DOS DADOS
A coleta dos dados foi realizada por meio da leitura dos projetos e registros
dos dados em uma planilha Excel. Após a anuência do conselho diretor da FO/UFG
e do EOC I, realizou-se, contato com a servidora do apoio pedagógico da FO/UFG,
responsável pela guarda dos projetos. O objetivo desse contato era o de pactuar os
dias e horários nos quais a pesquisadora poderia consultar os referidos documentos
para realizar a coleta dos dados. A partir desta pactuação, a pesquisadora foi ao
local várias vezes para coletar, transcrever e/ou conferir os dados.

Metodologia

46

Os projetos encontravam-se arquivados em um armário com chave,
acondicionados em caixas-arquivo onde se encontravam as versões impressas.
Cada caixa correspondia a um ano e tinha informações externas sintetizadas que
identificavam cada um deles. Estas informações correspondiam ao título de cada
projeto, ano em que foi elaborado e a unidade utilizada para a realização de cada
um dos projetos.
As versões digitais estavam salvas em arquivo pdf e encontravam-se
arquivadas com os professores do estágio, que as disponibilizaram para transcrição.
Para esta pesquisa utilizou-se tanto versões digitais, quanto versões
impressas dos projetos elaborados e foram coletados todos os problemas citados.
Realizou-se contato com a Coordenação de Saúde Bucal da SMS na busca
daqueles projetos que não se encontravam nos domínios da FO/UFG.
A partir das leituras dos arquivos, os problemas foram transcritos para um
programa Excel e listados o título, o ano em que o estágio aconteceu e o local
escolhido para sua realização.

5.4. ANÁLISE DE DADOS

5. 4. 1. Identificação do campo de estágio ou local do estudo
A primeira observação dos dados foi a de localizar espacialmente (Distritos
Sanitários e UABSF) onde estes foram coletados no período pesquisado, ou seja,
onde ocorriam os estágios e onde eram detectados os problemas existentes.
O serviço de saúde no município de Goiânia está distribuído em Distritos
Sanitários (DS) que gerenciam as unidades de saúde de cada região. Até o ano de
2009, o município contava com nove (09) distritos sanitários (Figura 1).
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Figura 1. Mapa dos distritos sanitários de Goiânia até o ano de 2009
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

Em 2009, na busca de um melhor gerenciamento do serviço, houve uma
reorganização administrativa com re-divisão das regiões de saúde.

Com isto o

número de DS passou de nove para sete. Os DS passaram a ser os seguintes: DS
Norte, DS Sul, DS Leste, DS Oeste, DS Sudoeste, DS Noroeste, DS Campinas –
Centro (Figura 2).

Metodologia

48

Figura 2. Mapa com a re-divisão dos distritos sanitários de Goiânia a partir de
2009
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

5. 4. 2. Categorização dos dados
Os problemas foram examinados, categorizando-se os dados segundo Bardin
(2011), na busca de similaridade entre os problemas dentro do contexto da saúde.
Essas categorias foram também quantificadas na busca de um melhor entendimento
sobre a ocorrência das mesmas, visando compreender os vários aspectos
relacionados a elas.
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Após a transcrição fez-se uma primeira categorização dos mesmos pela
pesquisadora e, em seguida, uma nova categorização por duas pessoas
(pesquisadora e orientadora). Estas categorias foram apresentadas em gráficos.
Depois de criadas as categorias e após várias leituras, observou-se a
necessidade de criar subcategorias, de acordo com a especificidade de cada um dos
problemas, para melhor classificá-los. Os problemas foram analisados à luz da
literatura, de acordo com as categorias e subcategorias em que foram agrupados
durante todo o período pesquisado. Observaram-se, especialmente, como esses
dados categorizados poderiam contribuir para a formação dos envolvidos nesse
processo.

5.4.2.1. Como se realiza a categorização de dados
Depois do estudo exaustivo de todo o material selecionado, da organização
dos dados e informações que necessita, o pesquisador deve fazer releituras para
detectar quais deles aparecem com mais freqüência. É a partir daí que tem início à
categorização que é uma etapa na qual ele age intuitivamente e é de difícil
realização (LUDKE, ANDRÉ, 1986).
Não existem normas fixas nem procedimentos padronizados para a criação
de categorias, mas acredita-se que um quadro teórico consistente pode
auxiliar uma seleção inicial mais segura e relevante. [...] Em primeiro lugar
[...] faça o exame do material procurando encontrar os aspectos relevantes.
Verifique se certos temas, observações e comentários aparecem e
reaparecem em contextos variados, vindos de diferentes fontes e diferentes
situações. Esses aspectos que aparecem com certa regularidade são a
base para o primeiro agrupamento da informação em categorias. Os dados
que não puderem ser agregados devem ser classificados em um grupo à
parte para serem posteriormente examinados (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.
43).

As categorias são definidas de acordo com o que se pretende agrupar. Cada
uma delas possui elementos com características comuns que refletem de maneira
resumida, o pensamento e a realidade de alguns momentos. É a passagem de
dados brutos para dados organizados, que são escolhidas de acordo com temas,
sentido das frases e significado das palavras. Esta organização permite a reunião
em cada categoria de um número significativo de informações que contribuirão para
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classificar e organizar os dados. Depois de escolhidas às categorias e os dados
agrupados em cada uma delas, observa-se a existência de semelhanças entre
enunciados e ações com intuito de possíveis ajustes nos agrupamentos definidos
(BARDIN, 2011).
De uma maneira didática a categorização é uma das últimas fases da análise
documental, pois conduz o pesquisador para a sua conclusão. No entanto ela pode
acontecer durante as leituras de estudo realizadas no material selecionado (LUDKE;
ANDRÉ, 1986; BARDIN, 2011).
À medida que o estudo avança, podem-se alterar as categorias de acordo com
a percepção do pesquisador. Ele deve ter um entendimento claro do que pretende
analisar para que escolha as categorias corretamente uma vez que elas corroboram
para o resultado da pesquisa (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUIDANI, 2009).
A etapa final é aquela em que o pesquisador verifica se as categorias
escolhidas contemplam todos os dados da pesquisa. Deve refazer revisões
sistemáticas para certificar se todos eles foram categorizados. Quando verifica que
não tem mais nenhum documento para analisar e ocorre à saturação de
informações, este é um indício que pode encerrar o estudo, pois os dados obtidos
são suficientes para sua conclusão (BARDIN, 2011).

5.5. ASPECTOS ÉTICO-LEGAIS
Após a obtenção da anuência do Conselho Diretor da FO/UFG (Anexo A) e de
representante do Estágio em Odontologia Coletiva I (Anexo B), o projeto foi
submetido ao Comitê de Ética em pesquisa da UFG, por meio da Plataforma Brasil
tendo parecer favorável à execução do mesmo. Parecer nº 705.304 de 30/06/2014.
(Anexo C).

Em seguida, será apresentado um esquema da metodologia.
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Autorização da disciplina e do Conselho diretor da FO/UFG

Autorização do Comitê de Ética em Pesquisa

Coleta dos dados

Projetos realizados nas unidades de Estratégia Saúde da Família- 2006 a 2013

Leitura flutuante dos 950 problemas de saúde

Categorização

Subcategorização

Análise dos resultados

Esquema 1. Etapas da metodologia.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao todo foram coletadas informações dos oitenta (80) projetos que estavam
arquivados, ou seja, 100% dos projetos elaborados no período de 2006 a 2013. Do
total de projetos realizados nestas unidades, foram analisados novecentos e
cinqüenta (950) problemas diagnosticados pelos acadêmicos.
Foram excluídas da análise informações classificadas pelos acadêmicos
como problemas que possam ser determinantes da saúde, tais como, “não existe
local na unidade para atividades de promoção à saúde”, “existe muito comércio na
região”, “não existe agência bancária na região”, “não existe clínica de psicologia na
área” dentre outras informações deste tipo. Estes itens tiveram em alguns momentos
uma má compreensão do que seria um problema de saúde ou até mesmo do
significado da terminologia, como por exemplo, ações de promoção da saúde, não
necessariamente precisam de um espaço físico determinado para que aconteçam.
A escolha das unidades de saúde utilizadas para o estágio, desde que se
formalizou o convênio entre as duas instituições, ocorreu no início de cada ano letivo
por meio de uma pactuação entre a SMS e a FO/UFG. A Coordenação do Estágio
da FO/UFG e o Departamento de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
(DGTES) foram os responsáveis pela intermediação entre as partes.
Para a efetivação do uso da unidade de saúde como campo de estágio
tornou-se fundamental o interesse e disponibilidade do profissional, cirurgiãodentista da equipe de saúde em atuar como preceptor6 do grupo de alunos. Para
isso o profissional deveria se envolver em todas as etapas do planejamento e
realização das atividades propostas. Esta participação do preceptor foi pactuada, no
início de cada ano, com o cirurgião – dentista do distrito sanitário correspondente.

6

“O preceptor é o elemento de ligação entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o professor
orientador e a coordenação do estágio e tem a função de orientar, supervisionar e avaliar técnica e
cientificamente as atividades executadas pelos acadêmicos quando participam de atividades nos
serviços de saúde” (NUNES, et al., 2014, p. 07).
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Quadro 1. Local de realização e número de projetos analisados referentes aos estágios
acadêmicos da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás, 2006-2013.
Unidades de Atenção
Básica Saúde da
Nº de projetos
Distritos Sanitários (nº
Ano
Família
analisados
unidades de saúde)
DS Norte (1)
2006

DS Leste (2)
DS Norte (3)

2007
DS Leste (2)
DS Campinas - Centro (1)
DS Norte ( 2)
2008

DS Leste ( 2)
DS Campinas - Centro (1)
DS Norte (2)

2009

DS Leste (3)
DS Campinas - Centro (1)
DS Norte (1)

2010

DS Leste (5)

DS Campinas- Centro (2)
DS Norte (1)

2011

DS Leste (5)

DS Campinas- Centro (1)
DS Norte (1)

2012

2013

DS Leste (6)

DS Norte (1)

São Judas Tadeu
Parque Atheneu

1
2

CAIS Amendoeiras
Jardim Guanabara III
Cachoeira Dourada
São Judas Tadeu
Cais Amendoeiras
Santo Hilário
Leste Universitário
São Judas Tadeu
Vale dos Sonhos
CAIS Amendoeiras
Parque Atheneu
Leste Universitário
São Judas Tadeu
Vale dos Sonhos
Parque Atheneu
CAIS Amendoeiras
Santo Hilário
Leste Universitário
Vale dos Sonhos
CAIS Amendoeiras
Santo Hilário
Parque Atheneu
Recanto das Minas Gerais
Aruanã III
Leste Universitário
Criméia Oeste
Vale dos Sonhos
Santo Hilário
Recanto das Minas Gerais
Aruanã III
Aroeiras
Dom Fernando
Criméia Oeste
Cachoeira Dourada
Santo Hilário
Recanto das Minas Gerais
Dom Fernando
Aruanã III
Aroeiras
Jardim Mariliza
Jardim Guanabara I

3
3
2
2
1
1
4
2
2
3
1
3
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
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DS Leste (4)

Recanto das Minas Gerais
Dom Fernando
Aruanã III

1
2
1

Ville de France

2

2006 a 2013

80

Em todo o período analisado, 2006 a 2013, dezesseis (16) UABSF foram
utilizadas para o desenvolvimento das atividades do referido estágio (EOC I).
(Quadro 1).
No período de 2006 a 2009, dentre as oito (08) unidades de saúde utilizadas
para o estágio, apenas a UABSF São Judas Tadeu e UABSF Cais Amendoeiras
tiveram estágio durante todos os anos (Quadro 2).

Quadro 2. Locais e anos onde foram realizados os estágios acadêmicos da FO/UFG,
no período de 2006 a 2009.
Distritos
Unidades de Atenção Básica Saúde
Período (anos)
Sanitários
DS Norte

da Família

2006 2007 2008 2009

São Judas Tadeu
Jardim Guanabara III
Cachoeira Dourada
Vale dos Sonhos

DS Leste

Cais Amendoeiras
Santo Hilário

DS

Parque Atheneu

Sul/Sudeste
DS Central

Leste Universitário

Na redivisão das regiões de saúde, de nove DS passaram a sete DS. Desses
sete DS, três DS com quatorze UABSF foram campos de atuação para o EOC I da
FO/UFG. Foram eles: DS Norte, DS Leste e DS Campinas – Centro. Durante esse
período compreendido entre 2009 e 2013, apenas a UABSF Aruanã III e UABSF
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Recanto das Minas Gerais foram utilizadas para realização dos estágios em todos os
anos (Quadro 3).
Quadro 3. Locais onde foram realizados os estágios acadêmicos da Faculdade de
Odontologia da Universidade Federal de Goiás, nos anos 2010 a 2013.
Período (ano)
Distritos
Unidades de Atenção Básica
Sanitários

Saúde da Família

2010 2011 2012 2013

Aruanã III
Cais Amendoeiras
Santo Hilário
Parque Atheneu
DS Leste

Recanto das Minas Gerais
Dom Fernando
UABSF Aroeiras
Jardim Mariliza
Ville de France

DS Norte

Vale dos Sonhos
Cachoeira Dourada
Jardim Guanabara I

DS Campinas

Leste Universitário

Centro

Criméia Oeste

Em relação à utilização das unidades de saúde nenhuma delas foi contemplada
com o estágio durante todos os sete anos analisados. Em relação aos distritos
sanitários, o DS Norte e DS Leste tiveram unidades utilizadas em todos os anos, no
entanto, as unidades não foram às mesmas.
A continuidade das ações é um ponto importante para o serviço, porém, rara de
acontecer. Até, porque há uma série de condicionantes, como mudanças de gestão,
interesse do cirurgião-dentista continuar como preceptor, problemas estruturais da
unidade de saúde, condições adequadas para receber acadêmicos, dentre outros.
Assim como há descontinuidade dos locais de estágio, pode-se observar que
há, às vezes, descontinuidade dos profissionais preceptores. Para que o estágio
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aconteça em uma unidade de saúde é imprescindível a participação do cirurgiãodentista como preceptor dos grupos de alunos. No entanto, observa-se que, nem
todos, lotados nas unidades de saúde estão disponíveis para atuarem como
preceptores. Em contrapartida, existem os profissionais que atuam e colaboraram
com o estágio por vários anos (SOUZA, 2013).
A

UABSF

constitui-se

em

um

espaço

para

problematização

de

acontecimentos reais para os alunos. Os estágios contribuem tanto para a
construção do conhecimento dos graduandos quanto para a construção da
educação permanente do profissional. Por exemplo, se o problema detectado é a
ausência do mapa vivo e este será construído pelos estagiários, o profissional e sua
equipe terão a chance de aprender a construir um mapa vivo e a utilizá-lo como
ferramenta de planejamento da área de abrangência.
Para Vianna (2002) apud Allevato; Costa (2013), um problema é individual,
para cada pessoa, e está condicionado àquilo que é o seu mundo e às suas
preocupações. Neste sentido, o autor afirma que “um problema é uma situação em
que um sujeito é solicitado a realizar uma tarefa para a qual não possui um método
de resolução determinado”.
Neste contexto, uma mesma situação pode representar um problema para uma
pessoa, enquanto para outra, a situação nada representa, ou seja, o problema não
existe. Isto acontece porque uma se interessa pela situação ou a vivencia e encontra
dificuldades para resolvê-la, enquanto que a outra não a vivencia, ou não se
interessa pela situação, ou ainda, possui mecanismos para resolvê-la (SANTOS et
al., 2013).
Os problemas elencados pelos alunos variaram de acordo com a região onde o
estágio aconteceu e de um grupo para outro. Até quando se tratava de uma mesma
unidade de saúde existia variação em relação à detecção dos problemas. Esta
variação no levantamento de problemas pode ter ocorrido por razões, como:


Os preceptores e agentes comunitários de saúde não foram os mesmos em
todos os anos durante o período da presente pesquisa e isto pode ter
influenciado na percepção da realidade,
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Os professores atuaram em unidades diferentes durante o estágio e a
condução do estágio também pode ter influenciado na percepção dos
problemas;



As micro áreas analisadas não são as mesmas, mesmo sendo a mesma
unidade de saúde;



Cada estagiário teve sua maneira de observar a realidade. Diante disto, os
problemas detectados em uma área variaram de um ano para outro;

 Os métodos utilizados para coleta dos problemas permitiram observações da
realidade e interpretações diferentes de um ano para o outro.

Para melhor compreensão da identificação e estudos dos problemas de saúde,
Teixeira et al. (2014) afirmam que vários autores têm resgatado o Diagrama dos
componentes de um sistema de saúde de Klekowsky (1984) apud Teixeira et al.,
(2014). Através dele, os problemas são identificados em cada componente ou área
problema. Cada um destes problemas deve ser identificado através de informações
oriundas dele mesmo, ou seja, se é um problema causado pela “má distribuição, má
utilização de recursos, inadequação (organizacional) ou insuficiência de capacidade
de gestão (de governo) para se garantir o alcance dos objetivos pretendidos pela
política de saúde.

Esquema 2. Esquema apresentado por Teixeira et al. (2014) dos
componentes do sistema de serviços de saúde.
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Do período de 2006 a 2011, os problemas foram detectados a partir do método
da estimativa rápida7 realizada pelos alunos na região onde aconteceu o estágio.
Devido a isto os problemas não se restringem apenas aos relacionados diretamente
com a saúde bucal, o que é importante para a formação de um profissional
generalista e para contemplar os determinantes sociais da saúde. Este aspecto
também atende ao proposto no Esquema 2.
Nos anos de 2012 e 2013, os alunos também listaram os problemas a partir da
observação na área de abrangência da unidade de saúde e na coleta de dados de
documentos, mas sem seguir um roteiro pré-determinado. Neste período, eles
receberam orientações dos professores, para observarem a região com um “olhar de
estrangeiro”, e considerarem a territorialização e os determinantes sociais de saúde,
sem uma padronização de metodologia para a listarem os problemas. Em ambas as
formas de coleta dos dados, em seguida, foram relacionados todos os problemas
que existiam na área percebidos por eles, hierarquizados e definidos o(s)
problema(s) que receberiam intervenção (ões), seguindo a metodologia do
planejamento, proposta por Pinto (2000).
Os problemas priorizados que receberam intervenções pelos alunos foram
aqueles que tiveram soluções no nível local dos serviços de saúde, como “a
elaboração de mapa vivo”, “informações para a comunidade sobre o trabalho
realizado pela ESF”, “capacitação de ACS para informar a comunidade sobre o
serviço oferecido pela UABSF”, “elaboração de cartazes divulgando a data dos
encontros dos grupos específicos criados pela unidade”, “informações para a
população sobre prevenção da saúde geral e saúde bucal”, dentre outros
problemas.Os alunos, preceptores e professores do estágio planejaram as
intervenções propostas e pactuaram a execução com a equipe da UABSF e, às
vezes, com representantes da comunidade.

7

Metodologia da estimativa Rápida é um método que apóia o planejamento participativo no sentido de
contribuir para a identificação das necessidades de saúde de grupos distintos, a partir da própria
população, em conjunto com os administradores de saúde. Trabalha fundamentalmente com três
fontes de dados: registros escritos, entrevistas com informantes chaves e observação de campo
(ACÚRCIO; SANTOS; FERREIRA, 1998).
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6.1. CATEGORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Na categorização, emergiram sete categorias e quinze subcategorias dos
problemas elencados para estudo (Quadro4). Estas categorias foram baseadas,
especialmente, observando-se a relação existente com a prestação dos serviços de
saúde e cada categoria será descrita à medida que os dados forem apresentados.

Quadro 4. Categorias e subcategorias dos problemas diagnosticados por
acadêmicos no Estágio em Odontologia Coletiva I, 2006-2013.
CATEGORIAS
SUBCATEGORIAS
Gestão
Gestão pública
Gestão dos serviços de saúde
Saúde
Saúde geral
Saúde bucal
Afetivo
Educação formal e informal
Social
Apoio social
Serviços sociais
Condições de vida e trabalho
Drogas lícitas e ilícitas
Violência e criminalidade
Equipe
Informação
Profissionais de outros serviços
População
Trabalho em equipe
Controle Social
Organizacional

Em seguida os resultados da categorização serão apresentados nos Gráficos 1
a 7.
No Gráfico1 as categorias se apresentam classificadas percentualmente em
relação à sua citação. Quinhentos e setenta (60%) dos problemas foram os
classificados nas categorias ‘gestão’ e ‘social’.

Os que apareceram em maior

número (314 problemas), ou seja, 33% destes foram os da categoria ‘gestão’. A
categoria ‘social’ foi constituída por 256; (27%) do total de 950 dos problemas
citados nos projetos.

Os problemas destas categorias dependem de grandes
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intervenções, vontade política, parcerias intersetoriais e planejamento conjunto para
a completa resolução.

Em relação aos 380 (40%) dos demais problemas detectados, 123 (13%)
relacionam-se à categoria ‘informação’, 116 (12%) à categoria ‘saúde’ e 118 (12%) à
categoria

‘organizacional’.

Todas

elas

tiveram

praticamente

a

mesma

representatividade entre 2006 e 2013, dentro do cenário geral das categorias
(Gráfico1).
As categorias “trabalho em equipe” e “controle social” não foram categorias
representativas no período analisado. Cada uma delas contou com 9 problemas
(1%) do total de problemas analisados (Gráfico 1).
Gráfico 1. Números absolutos e relativos das categorias de problemas relatados nos
projetos do Estágio em Odontologia Coletiva, 2006 a 2013.
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Quando se compara todas as subcategorias relacionadas aos problemas
identificados (Gráfico 2), observa-se que as mais representativas ao longo dos anos,
foram ‘gestão pública’ que foram citadas em 194 problemas (20,5%), ‘gestão do
serviço de saúde’ que apresentou123 problemas (13%) e ‘organização do processo
de trabalho’ (118; 12,5%). Ou seja, todas estas subcategorias estão relacionadas a
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algum tipo de gestão, o que aponta ser a mesma um grande entrave para a atenção
adequada à população. Da gestão depende em grande parte a eficiência dos
serviços de saúde.

Gráfico 2. Números absolutos e relativos das subcategorias de problemas relatados
nos projetos do EOC I, 2006 a 2013.
200
Quantidade das subcategorias

180

194
20,5%

160
140
120

123 118

100
80
60

89
13,0%
12,5%

40

71

69

65
46

9,4%

45

40

7,5% 7,3% 6,9%

20
0

23
4,9% 4,8% 4,2%
2,4%

13

10

9

9

1,4% 1,1% 1,0% 1,0%

6.2.1. Categoria ‘Gestão’
A categoria ‘gestão’ emergiu dos problemas que, para serem solucionados
envolveriam a necessidade de atuação da gestão. Foi à categoria mais significativa
nos trabalhos em estudo.
Os problemas desta categoria se arrastam ao longo do período analisado sem
uma solução definitiva. Todos estes fatores contribuem para a necessidade de
reformulação no processo de trabalho.
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Alguns desses problemas se esbarram no problema de financiamento ou da
gestão desses recursos. Cislaghi et al. (2011), em uma análise histórica do
financiamento do SUS, afirmam que o orçamento público de saúde é “uma arena de
embate político de diferentes sujeitos que interferem na origem e no destino de
recursos em função de interesses de classes e de grupos sociais” e que,
A solução dos problemas da saúde pública no Brasil passa pela
recomposição do seu orçamento e pela efetiva implementação do SUS
público e universal e não por mais privatização e favorecimento do capital
em detrimento das necessidades sociais da população trabalhadora (p.17).

Gráfico 3. Evolução da categoria ‘gestão’ ao longo dos anos de estágio, 2006-2013.
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Esta categoria cresceu gradativamente ao longo dos anos:saiu de 29% para
51% do total de problemas encontrados.É uma porcentagem considerável, e que
leva à necessidade de reflexão por parte da gestão do município. Embora no ano de
2011, esta categoria tenha sido numericamente (números relativos) maior que nos
outros anos, isto não ocorreu em relação aos números absolutos em relação às
outras categorias (Gráfico 3).
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A categoria ‘gestão é constituída pelas subcategorias ‘gestão pública’ e ‘gestão
dos serviços de saúde’.
Ao longo dos anos, a gestão pública significou grande parte dos problemas
relacionados à ‘gestão’, principalmente em 2011, representando 85% do total dos
problemas que se encontram nesta categoria. Porém, em 2013 observa-se uma
inversão, sendo a gestão do serviço de saúde mais representativa. Não é possível
afirmar as causas dessa ocorrência, mas o fato de ter ocorrido mudança na
metodologia utilizada para a coleta dos dados, pode ser uma influência que deve ser
considerada (Gráfico 4).

Gráfico 4. Subcategorias ‘gestão dos serviços de saúde’ e ‘gestão pública’
detectadas, por ano, por meio dos projetos acadêmicos, 2006-2013.
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Artmann (2000) constatou que os serviços de saúde caracterizam-se
principalmente pela fragmentação e complexidade de seus problemas, onde nenhum
dos envolvidos que os gerenciam detém o poder total de solucioná-los. Isso ocorre
pelo fato de os problemas se apresentarem desestruturados e por isto terem solução
compartilhada com outros setores, ou seja, nenhum dos envolvidos consegue intervir
sozinho nas variáveis envolvidas na situação.
São problemas como, “compressor que ao funcionar leva à queda de energia
em todo o quarteirão”, “estrutura física não condizente com uma unidade de saúde”,
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“falta de carro para todos os integrantes da equipe no mesmo horário”, “falta de
funcionamento dos equipamentos odontológicos”, “falta de materiais de consumo
(anestésico, material restaurador, medicamentos, etc.)”, “fichas de cadastro
inacessíveis porque as equipes de saúde bucal estão em locais separados do
restante das equipes”, “ausência de gestor na unidade” que ilustram estas
constatações.
De acordo com a PNAB (BRASIL, 2012a),
As UABSF devem ser construídas obedecendo às normas sanitárias e
tendo como referência o manual de infra-estrutura do Departamento de
Atenção Básica/SAS/MS [...]; devem também [...] ter manutenção regular da
infra-estrutura e dos equipamentos das Unidades Básicas de Saúde (p.35).

O que estabelece a PNAB (Brasil, 2012a), constitui problemas em relação ao
material estudado. A realidade observada e relacionada nos problemas ao longo do
período estudado, demonstra que, nas unidades de saúde nas quais aconteceu o
EOC I, foram observados problemas como, “as condições de trabalho são
inadequadas”, “unidades insalubres”, “unidade de saúde funciona em imóvel
residencial alugado, adaptado”, “falta de manutenção da unidade”, “separação física
da equipe de saúde bucal (ESB) do restante da equipe da ESF”, “equipamentos
estragados a vários meses”.
Esta realidade foi semelhante à relatada por Souza; Roncalli (2007), no estudo
realizado em municípios do Rio Grande do Norte, com objetivo de avaliar a
incorporação da saúde bucal na ESF do estado. Com base na análise de fatores
capazes de interferir no processo de mudança dos modelos assistenciais em saúde
bucal, nas unidades de saúde que contam com o serviço de odontologia,
constataram que estes serviços, estão instalados em locais pequenos, insalubres e
por isto inadequados. Estes locais não oferecem condições propícias para que os
profissionais ofereçam uma assistência de boa qualidade para a população.
A dificuldade em executar um bom trabalho, relaciona-se também com a falta
de contratação de novos profissionais para as equipes de saúde como, “falta de
médicos nas equipes”, “falta de cirurgião- dentista”, “equipes incompletas”. Em todos
os anos do período analisado aparece um destes problemas.
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A gestão de recursos humanos muitas vezes constitui um entrave para os
serviços de saúde, o que dificulta sua operacionalização. A necessidade de
habilidades definidas, assim como técnicas e práticas que consigam administrar
comportamentos e potencializar as habilidades de cada profissional, para que este
corresponda ao que se espera dele em relação à função que desempenha, é um
desafio presente na rotina do trabalho. O desempenho dos profissionais do serviço
de saúde depende também da qualidade do que é oferecido para realizar seu
trabalho e à satisfação daqueles que utilizam dos serviços prestados (SILVA;
BARBOSA, 2009).
Ainda com relação à falta de profissionais nas equipes de saúde, o número
insuficiente de ACS nas equipes, chama a atenção devido ao fato de aparecer ao
longo de todo período.

O ACS é um profissional fundamental para o desenvolvimento do trabalho das
equipes da ESF, uma vez que sem sua contribuição, o trabalho realizado não atende
ao que é preconizado para a ESF. Ele é o profissional responsável pelo
cadastramento das famílias, é o elo entre as necessidades de saúde da população e
o que pode ser feito para melhorar suas condições de vida (CARDOSO;
NASCIMENTO, 2010; BRASIL, 2012a). “O número de ACS deverá ser suficiente
para cobrir 100% (cem por cento) da população cadastrada, com um máximo de 750
pessoas por ACS e de 12 (doze) ACS por ESF” (BRASIL, 2012a, p. 55).
Foram relatados problemas como “falta de grande número de ACS”, “número
de fichas A incompleto devido à falta de ACS nas equipes”, “micro áreas
descobertas de ACS”. Estes problemas inviabilizam o que é preconizado para o
serviço realizado pelas equipes da ESF.
O território8 de atuação de cada equipe deve ser observado no mapeamento do
espaço de atuação de cada uma delas. A falta de ACS inviabiliza o mapeamento
adequado, informações referentes às famílias, conhecimento de condicionantes
Território “compreende uma área geográfica que comporta uma população com características
epidemiológicas e sociais, com suas necessidades e os recursos de saúde para atendê-la”
(ALMEIDA, CASTRO, VIEIRA, 1998 p.21).
8
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sociais como características ambientais, saneamento, áreas de risco, vulnerabilidade
social, culturais e epidemiológicas contribuem para o planejamento de ações
adequadas e que sejam resolutivas para a população. Todas estas informações são
obtidas pelos ACS e são fundamentais à efetivação do trabalho realizado pelas
equipes da ESF e para melhor compreensão, por parte dos estudantes, sobre o
funcionamento adequado da ESF e do trabalho em equipe. As equipes da ESF
trabalham com áreas delimitadas (SANTANA, 2009; CARDOSO; NASCIMENTO,
2010; BRASIL, 2012a; COSTA et al., 2013).
Os problemas relacionados à ‘gestão dos serviços de saúde’, em sua maioria,
comprometem o acesso do usuário ao serviço. Trata-se de desafio para o que se
espera em relação ao cuidado integral. Tem importância significativa para a gestão,
inclusive constitui em indicador relevante para a avaliação dos serviços de saúde
(SOUZA et al., 2008).

6.2.2. Categoria ‘Social’
Os problemas desta categoria relacionam-se com determinantes sociais de
saúde (DSS) que são diversos, variados e interferem diretamente no estado de
saúde das pessoas e comunidades. Estão relacionados com fatores individuais e
coletivos, como as relações sociais, estilos de vida, as condições de vida e trabalho
vivenciadas por indivíduos e comunidades. Estes problemas influenciam e interferem
no processo de saúde e adoecimento. São problemas grandes que tem resoluções
complexas, demandam tempo e necessitam de intervenções sociais integradas com
outros setores (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007).
Esta categoria é formada por sete (7) subcategorias que emergiram de acordo
com a natureza dos problemas:


‘Subcategoria afetivo’, na qual estão problemas que se relacionam com o
aspecto emocional das pessoas como, “solidão dos idosos”; “baixa auto estima
da população, especialmente das mulheres”, “carência afetiva”.
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Subcategoria

‘educação

formal

e

informal’

incorporam

as

questões

relacionadas à educação de forma geral, como “ausência de cursos
profissionalizantes na região”; “baixa escolaridade”; “falta de conhecimento e
motivação para reciclagem de materiais”.


Na ‘subcategoria cultural’, os problemas surgidos relacionam-se com hábitos
ou atitudes culturais das pessoas como, “falta de motivação para o tratamento
preventivo odontológico e higiene geral”; “lixos depositados em locais
inadequados”, “gravidez na adolescência”.



Subcategoria ‘apoio social’. Os problemas se relacionam com a dificuldade de
se obter ajuda, o que dificulta a inserção social. Existem problemas como “falta
de ocupação e entretenimento para os jovens”, “falta de inserção social do
idoso”; “falta de informação e inclusão para os idosos.



Subcategoria ‘serviços sociais’. Os problemas relacionam-se com a falta de
instituições sociais que privam as pessoas de benefícios como “falta de
aparelhos sociais de saúde”; “falta de Centro Municipal de Educação Infantil
(CMEI)”, “falta de escola na região”.



Subcategoria ‘condições de vida e trabalho’ relacionada a problemas como,
“dificuldades de acesso dos idosos à unidade de saúde”; “presença de
população flutuante”; “inversão dos valores quanto ao consumo de bens
materiais”; “desemprego”; “prostituição”.



Subcategoria ‘drogas lícitas e ilícitas’. Encontram-se aqui problemas como
“grande número de usuários de drogas criando pontos de venda e consumo”;
alto índice de alcoolismo e tabagismo”.



Subcategoria ‘violência e criminalidade’. Nesta subcategoria incluem problemas
como “abuso sexual”; “grande número de assaltos”; “tráfico de drogas”
As subcategorias encontradas na ‘categoria social’ foram relacionadas de

acordo com esquema de Determinantes Sociais do modelo de Dahlgren e
Whitehead (1991), que permite uma visualização das relações hierárquicas entre os
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diversos determinantes da saúde e que estão diretamente relacionados com a
condição de vida e saúde das pessoas.
Os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) compreendem as condições
socioeconômicas gerais, culturais e ambientais de uma população, e suas
interligações com as condições de vida e trabalho desta população, como
saneamento, habitação, serviços de educação e saúde, ambiente de trabalho, e
envolve também as redes sociais e comunitárias (Figura 3).

Figura 3 - Determinantes sociais: modelo de Dahlgren e Whitehead (1991).

Constatações relevantes em relação aos DSS referem-se à de pertencer a
grupos sociais excluídos da maioria dos benefícios da sociedade, como as relatadas
nos problemas “falta de escola na região”, “falta de cursos profissionalizantes”, “falta
de atividades para os jovens”, “desemprego” “inversão de valores quanto ao
consumo de bens materiais” dentre outros. Esta percepção causa constrangimentos,
discriminação e sentimentos de inferioridade que refletem na determinação das
condições de saúde das pessoas (OMS, 2011).
As iniqüidades em saúde, presentes nos DSS são estudadas de diversas
maneiras. Uma delas é a diferença de renda entre as pessoas e comunidades como
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no caso de problemas relacionados ao “desemprego”, “uso de drogas”, “gravidez na
adolescência" que influenciam diretamente nas condições de saúde e adoecimento
pela ausência de investimentos em setores como infra - estrutura comunitária, tais
como a educação “falta de escolas no bairro”; habitação “população flutuante”,
“grande número de moradias de aluguel”, transporte “transporte público não atende
às necessidades da população”, saneamento básico, “esgoto correndo a céu
aberto”, serviços de saúde, “serviço realizado pela ESF não corresponde às
expectativas da população”, “falta medicamentos na farmácia”, assim como a
escassez de recursos individuais, como “baixa escolaridade”, que influencia
diretamente na qualidade de vida e saúde das pessoas.
Outro aspecto importante é o relacionado aos fatores psicossociais baseados
nas relações entre as desigualdades sociais, “população flutuante”, “inversão de
valores”, “consumo de drogas”, os mecanismos psicobiológicos e a situação de
saúde como no caso de “grande número de depressão entre os idosos”, “a única
renda da família é a aposentadoria da avó”, “residências de dois cômodos para
várias pessoas”. Buss; Pellegrini Filho (2007) afirmam que o estresse causado pela
vivência em sociedades desiguais provoca prejuízos consideráveis para a saúde.
Para enfrentar os problemas causados por determinantes sociais de saúde é
preciso realizar ações coerentes e coordenadas entre si que envolvam os setores da
sociedade, públicos e privados, como trabalhar com ações continuadas realizadas
por longos períodos de tempo como buscar soluções para “grande número de
assaltos no bairro”, “tráfico de drogas”, “alta taxa de desemprego”; promover a
conscientização da comunidade sobre os determinantes sociais e as iniqüidades
causadas por eles, como “uso de drogas lícitas e ilícitas”, “grande número de
fumantes”, realização equitativa de práticas que promovam bem-estar incentivadas
tanto por iniciativas públicas quanto privadas “adequações de áreas para prática de
lazer e esporte” e atuar na conscientização da sociedade quanto a importância da
realização destas ações (OMS, 2011).
As orientações da OMS (2011) se contrapõem ao encontrado em vários
problemas como “falta de áreas de lazer na região”, “falta incentivo para o
desenvolvimento de atividades comunitárias”, “falta de cursos profissionalizantes na
região”.
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As DCNO orientam que a formação do cirurgião dentista deve contemplar e
atender as necessidades sociais de saúde, com ênfase no SUS (BRASIL, 2002).
Diante disto, os profissionais egressos devem ser capazes de perceber a
existência destes problemas, e saberem atuar frente às conseqüências que eles
trazem para a saúde das pessoas.
Os graduandos devem ter oportunidades de participarem do atendimento à
população, através da compreensão das políticas de saúde bucal e do papel do
cirurgião-dentista no contexto social. A formação profissional deve possibilitar
também o conhecimento das bases epidemiológicas, do método clínico e de suas
aplicações práticas nos programas de saúde bucal. As atividades realizadas,durante
a formação acadêmica, devem proporcionar aos alunos oportunidades para que
tenham novos olhares para as necessidades de saúde dos sujeitos,que contribuam
para a formação de um novo perfil de profissionais de saúde, mais qualificados e
preocupados com suas responsabilidades sociais (SANTOS et al., 2013).
Em relação aos problemas de cunho social, há uma grande alternância entre
as subcategorias ao longo do período analisado. As subcategorias ‘condições de
vida e trabalho’ e ‘cultural’ aparecem de forma significativa até 2012.
Outro ponto de atenção relaciona-se à ‘violência e criminalidade’, que apesar
de aparecerem em todos os anos do período analisado, a partir de 2011 aparecem
com porcentagens expressivas.
Em todos os anos, exceto 2007 e 2010, um ou outro problema não foi
observado. A subcategoria ‘afetivo’ não é citada em 2006, 2011, 2012 e 2013.
‘Serviço social’ não aparece em 2006, 2012 e 2013. ‘Apoio social (redes sociais)’
não foi citado em 2008, 2009, 2011 e 2012. E ‘educação formal e informal’ não
existe em 2009, 2012 e 2013 (Gráfico 5).
As subcategorias mais citadas foram ‘condições de vida e trabalho’ e ‘cultural’
que crescem a partir de 2011, e as subcategorias ‘drogas lícitas e ilícitas’ e ‘violência
e criminalidade’.
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A experiência do acadêmico com os determinantes sociais e sua relevância
para a saúde tem o objetivo de fazê-lo compreender a importância da ESF na
atenção básica e do trabalho em equipe para a integralidade da atenção.
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Gráfico 5. Representatividade das subcategorias da categoria ‘social’, por ano de estágio. 2006-2013.
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6.2.3. Categoria ‘Saúde’
A categoria ‘saúde’ emergiu dos problemas relacionados á saúde propriamente
dita. Baseou-se nos modelos explicativos do processo saúde doença que interferem
na condição de saúde individual e coletiva da população. É constituída pelas sub
categorias ‘saúde geral’ e ‘saúde bucal’.
Essa, contrariamente ao que podia se esperar, não obteve um resultado
quantitativamente representativo como as categorias ‘gestão’ e ‘social’ presentes no
Gráfico 1. Este resultado pode estar ligado ao fato de que na maioria dos anos
utilizou-se a metodologia da estimativa rápida para o diagnóstico da realidade. Esta
metodologia considera todos os determinantes socias da saúde. Também pode ter
outros fatores determinantes, como a falta de ACS para coletar as informações
pertencentes à área adscrita.

Gráfico 6. Subcategorias ‘saúde bucal’ e ‘saúde geral’ da categoria ‘saúde’ por anos
de estágio. 2006-2013.
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A ‘saúde bucal’ teve grande representatividade (75%) dentro dos problemas
relacionados à saúde, apenas em 2006 (Gráfico 6). Apareceram problemas como
“grande número de cáries”, “problemas periodontais”, “trauma dentário”, “má higiene
bucal”. Nos anos seguintes, a ‘saúde geral’ foi apontada como problema principal,
na grande maioria dos casos, chegando a 83% do total de problemas relacionados à
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saúde no ano de 2011. Dentre esses problemas os mais citados estão os
relacionados com hipertensão, diabetes, obesidade, depressão.
Estes dados demonstraram que os alunos não concentraram o olhar somente
no que se referia à saúde bucal, mas visualizaram problemas relacionados com a
saúde geral das pessoas. Tiveram uma visão holística, o que é necessário para a
formação de um profissional de saúde de acordo com o que orientam as DCNO.
Esta observação é importante uma vez que em muitos casos as causas
relacionam-se com fatores comuns de risco. As causas de um problema de saúde
geral são as mesmas dos problemas bucais. Estes são problemas de saúde que
necessitam de intervenções compartilhadas com profissionais de outras categorias
profissionais, para sua completa resolução. A necessidade de mensurar o impacto
que estes agravos causam nas pessoas contribui para o planejamento de ações de
promoção da saúde e prevenção de doenças que podem minimizá-los e
proporcionar uma melhor qualidade de vida para as pessoas (GÓES et al., 2012).
O modelo de atenção em saúde bucal centrado na doença, com base na
demanda espontânea e assistencialista, que predomina atualmente não contempla
todas as necessidades de saúde da população. Para que sejam atendidas as ações
devem ser revistas e caminharem para um modelo de atenção integral onde a
proteção,

promoção,

prevenção

e

recuperação

à

saúde

sejam ofertadas

conjuntamente e colabore para a melhoria da qualidade de vida. O paciente se sente
valorizado quando a relação entre ele e o profissional ultrapassa a relação
totalmente técnica na qual o profissional que presta o atendimento o percebe como
pessoa e não apenas como um paciente (TEIXEIRA, 2006, ANACLETO; CUTOLO,
2007).
A Saúde Bucal Coletiva advoga que a ‘saúde bucal’ das populações não
resulta apenas da prática odontológica, mas de construções sociais
operadas de modo consciente pelos homens, em cada situação concreta aí incluídos os profissionais de saúde e, também (ou até...) os cirurgiõesdentistas (FACIN et al.,2010, p. 1664).

Dentre os problemas de saúde os que tiveram maior representatividade foram
os relacionados com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Estes agravos
têm fatores comuns de risco relacionados aos problemas bucais como “grande
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número de cárie”, “elevado índice de doença periodontal”, “grande quantidade de
caroços na boca”. A intervenção nestes fatores contribui para a diminuição das
DCNT e das referidas doenças bucais.
O MS lançou um plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das
Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil (2011– 2022), que define e prioriza
as ações e os investimentos necessários para preparar o país para enfrentar e deter
as DCNT nos próximos dez anos. Dentre as metas priorizadas estão, a redução da
taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por DCNT em 2% ao ano, redução da
prevalência de obesidade em crianças, redução da prevalência de obesidade em
adolescentes, deter o crescimento da obesidade em adultos, reduzir a prevalência
de consumo nocivo de álcool, aumentar a prevalência de atividade física e lazer,
aumentar o consumo de frutas e hortaliças, reduzir o consumo médio de sal, reduzir
a prevalência de tabagismo (MALTA et al., 2013).
Em todos os anos do período analisado apareceram problemas como “alto
consumo de alimentos com açúcar”, “sedentarismo”, “grande número de fumantes”,
“número elevado de pessoas com sobrepeso” dentre outros. A falta de soluções
efetivas para estes problemas interfere diretamente no alcance destas metas
estabelecidas uma vez que de acordo com GÓES et al. (2012), o modelo de
vigilância da saúde para as DCNT, prevê: mapear o crescimento e analisar seus
determinantes sociais, econômicos, comportamentais e políticos para subsidiar
políticas e estratégias de promoção da saúde; reduzir o nível de exposição de
indivíduos e populações aos fatores de risco mais comuns; fortalecer o sistema de
saúde para o controle dos pacientes; fortalecer redes e parcerias locais, regionais,
nacionais e internacionais na área.
Para o êxito do plano estabelecido pelo MS, é fundamental a participação das
equipes da ESF na coordenação do cuidado e planejamento de ações concretas
com adesão e participação da população. No entanto, de acordo com os problemas
encontrados, o desenvolvimento destas ações perpassa pelo enfrentamento das
dificuldades vivenciadas, especialmente pela ESF.
Os cursos de odontologia caminham a passos lentos em relação à integração
com outras categorias profissionais. A integração permite a participação em
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soluções compartilhadas para os diversos problemas de saúde que acometem a
população. A oportunidade de participarem da rotina do serviço proporciona sólidas
experiências para a construção do conhecimento (FACIN et al., 2010; CATRINK,
2011).
O SUS, em parceria com as IES, está conseguindo executar o seu papel e
contribuir para o fortalecimento da integração universidade – ensino -comunidade.
Mesmo que ainda existam dificuldades, aparecem também resultados satisfatórios.
Mesmo que em poucas oportunidades, considerando-se a totalidade do curso, os
estudantes estão mais próximos da realidade dos serviços públicos de saúde, com
isso, mais bem preparados para atuarem na comunidade e no Sistema de Saúde
vigente (SANTOS et al., 2013).

6.2.4. Categoria ‘Informação’
Dos 100% dos problemas analisados, 13% deles se relacionam com a
categoria informação (Gráfico 1).
Quando analisados os problemas relacionados à categoria ‘informação’ como
um todo, fica evidente ao longo dos anos, que existe a ‘falta de informação para a
população’ (Gráfico 7). Dentro da categoria ‘informação’ a ‘falta de informação para a
população’ foi à subcategoria que mais apareceu em todos os anos. No ano de
2010, do total dos problemas relacionados à categoria ‘informação’, 92% referiam-se
a esta subcategoria.
E mesmo com um baixo percentual nos últimos anos do período analisado, a
subcategoria ‘informação para o profissional de saúde’ aparece de maneira
expressiva (Gráfico 7) e constitui em um problema um tanto quanto preocupante,
uma vez que para a realização de um bom trabalho, a qualidade da informação é um
fator relevante.
A subcategoria ‘informação para profissionais de outros serviços’ não apareceu
nos anos de 2011 a 2013 (Gráfico 7). Em relação à ‘informação para profissionais de
outros serviços’ categorizou-se como problema apenas no ano de 2011, o que
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demonstra que as informações não circulam entre os diversos serviços para a
comunidade, o que dificulta a participação da mesma, especialmente do controle
social.
Gráfico 7. Subcategorias ‘população’, ‘profissional da unidade’, ‘profissional de
outros serviços’, ‘outros profissionais’ da categoria ‘informação’. 20062013.
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Os profissionais das equipes da ESF devem comunicar entre si, viabilizarem
planejamento conjunto das atividades onde todos os integrantes participam. A
integração de profissionais para realizarem atividades, onde todas as equipes da
unidade de saúde estão envolvidas, demonstra maturidade para o trabalho e
satisfação dos usuários. Além disto, a participação em reuniões e a discussão de
casos contribuem para o aprendizado profissional e a melhoria do trabalho oferecido
(PIANCASTELLI et al., 2000; PERES et al., 2011).
A comunicação é o meio mais importante para a realização do trabalho em
equipe. Através da comunicação os profissionais estreitam laços, se aproximam uns
dos outros, aprofundam relações de trabalho. Peduzzi et al., (2011) relatam que, os
diretores afirmam que nas reuniões realizadas com as equipes, reuniões
institucionais, técnicas, estudos de casos, nos diversos tipos de reuniões com
distintas finalidades, existem dificuldades em realizá-las por diferentes fatores como,
horários de trabalho alternados entre as equipes, pouca disponibilidade de tempo de
profissionais em participar, especialmente os médicos, dentre outros fatores. Os
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trabalhadores sempre alegam desconhecimento do que foi discutido, com
necessidade de repasse das mesmas informações por várias vezes. Todos estes
fatores interferem nas trocas de experiências, planejamento conjunto e a
comunicação. Baseados nos relatos de Peduzzi et al., (2011), conclui-se que, não
basta realizar os encontros, reuniões, mas necessita-se promover a interação dos
trabalhadores viabilizando principalmente a comunicação entre todos inseridos em
um mesmo local de trabalho.
Nesta categoria existem problemas como “desconhecimento da comunidade
em relação à maneira de trabalho da ESF e ao serviço oferecido pela unidade”, “falta
de comunicação entre os membros das equipes”, “profissionais de odontologia que
não se integram e não comunicam com os demais profissionais das equipes”. Nos
problemas analisados apareceu um grande número que referia “dificuldades em
coletar informações”. Todos estes fatores interferem na realização do trabalho.
A vivência na rotina do serviço propicia constatações semelhantes às do
estudo de Catrinck (2011) sobre o isolamento da odontologia nas unidades de
saúde, o que contribui para o afastamento dos profissionais das equipes e para a
autonomia dos profissionais em relação às atividades realizadas.
Os profissionais devem viabilizar a comunicação com a comunidade assistida
tanto de maneira individualizada quanto coletiva. Surgiram problemas como,
“desinformação do papel do dentista na ESF pelos demais profissionais da área da
saúde”, “insuficiência de informações da população a respeito de saúde bucal”,
“pouco esclarecimento da população no entendimento da filosofia de funcionamento
de uma unidade de saúde da ESF”; “desconhecimento por parte da população
acerca da estrutura e funcionamento do SUS”, “falta de informações em saúde
bucal, sendo perceptível a dificuldade por parte dos servidores e responsáveis em
orientar as crianças a respeito da alimentação saudável e saúde bucal”.
É através de diálogos que se estabelece o vínculo com o usuário e através dele
a confiança no serviço. A falta de comunicação entre os integrantes das equipes e
entre a equipe com as pessoas da comunidade, interfere diretamente no
desenvolvimento e no resultado do trabalho realizado (PIANCASTELLI et al., 2000).
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Em alguns dos problemas citados, aparece “a falta de comunicação entre os
integrantes das equipes”, “equipe de odontologia não interage com os demais
membros das equipes” onde muitas vezes informações importantes não são
repassadas para todos, o que dificulta a participação em reuniões e planejamento de
atividades conjuntas. As dificuldades de comunicação na maioria das vezes resultam
em desinteresses, polêmicas, conflitos que prejudicam o trabalho realizado na
unidade de saúde. Diante desta dificuldade necessita-se que haja reaproximação
das partes envolvidas o que propicia discussões construtivas que na maioria das
vezes resultam restabelecimento das relações prejudicadas e interrompidas. “A
autenticidade expressiva recíproca tende a estabelecer relações de confiança entre
os sujeitos envolvidos na prática comunicativa” (PEDUZZI et al., 2011, p. 636).
Ainda de acordo com as considerações de Peduzzi et al. (2011), o principal
recurso para a realização de um bom trabalho em equipe é a comunicação. Em seu
estudo observou que a comunicação acontece de maneira efetiva no momento das
reuniões e outros encontros promovidos na unidade de saúde e, não de maneira
casual e interativa entre os profissionais das diferentes categorias das unidades de
saúde.
As DCNO orientam que a formação do cirurgião dentista deve contemplar a
atenção integral à saúde, a tomada de decisões que visem o uso apropriado da
força de trabalho para resolução dos problemas individuais e coletivos. Para isto
devem ser capazes de avaliar, decidir, sistematizar na busca de conduta mais
apropriada. Os novos profissionais devem ser acessíveis, manter a confidencialidade
das informações repassadas, interagir com outros profissionais de saúde através da
inserção em equipes multiprofissionais e com o público em geral (BRASIL, 2002).
A falta de sintonia entre as atividades realizadas pelas equipes de saúde e a
necessidade de repasse de informação para a população, relacionadas com estas
atividades, constitui dificuldades para o acesso ao serviço e caracteriza-se como
ineficiência do sistema de saúde. A integração entre os serviços de sáude, a
comunidade e a coordenação do cuidado para resolução destes problemas,
constituiem desafios para fortalecimento da atenção primária. A necessidade para
que este fortalecimento aconteça, demonstra a fragmentação do cuidado em relação
aos agravos com maior prevalência como é o caso dos agravos crônicos
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degenerativos, verificados em problemas como “grande número de hipertensos na
área”, “casos de obesidade”, “presença de diabéticos na região” nos quais os
usuários necessitam de maior aproximação com o serviço de saúde (SOUZA et al.,
2014).
O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) é um sistema de
informação com dados obtidos e fornecidos pelos profissionais de saúde das
equipes da ESF, coletados nos domicílios, em áreas cobertas pela ESF. Os ACS
coletam as informações através das fichas de cadastramento e acompanhamento
das famílias que são analisadas com base em relatórios específicos (BRASIL, 2004).
Através destes dados monitoram-se as ações desenvolvidas pelas equipes da
ESF, detectam-se os problemas existentes e a partir deles promove-se o
planejamento de ações para resolvê-los. Um dos principais problemas citados e que
interfere diretamente na atualização do SIAB, é “a falta de ACS nas equipes”. Sem
estes profissionais dados fundamentais sobre cadastros de famílias, condições de
moradia e saneamento, situação de saúde não são atualizados o que compromete
também a produção e composição das equipes de saúde (MARCOLINO; SCOCHI,
2010, BRASIL, 2004).
Os dados do SIAB são disponibilizados para que subsidiem tomadas de
decisões pelos gestores do SUS e para conhecimento e instrumentalização do
controle social. As informações são importantes tanto para os profissionais de saúde
para planejarem ações que beneficiem os usuários, quanto para a população para
que se conscientizem da importância de participarem das decisões prioritárias
relacionadas às comunidades. Estas têm como base suas próprias necessidades
(BITTAR, 2009).
Problemas como “registros escritos defasados e incompletos”, “preenchimento
deficiente de fichas A”, compromete o trabalho das equipes porque não planejam
suas ações baseados na realidade de sua área de atuação. Em seu estudo,
realizado em Maringá – PR, Marcolino; Scochi (2010), o qual teve como objetivo
compreender como os profissionais de saúde das equipes da ESF utilizam o SIAB,
concluíram que os profissionais que mais utilizam são os ACS, porém as
informações coletadas por eles não são valorizadas. Não existem discussões
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periódicas e planejamento de ações, que utilizem as informações coletadas pelos
outros integrantes das equipes. Observaram também, que a supervisão das fichas
preenchidas pelo ACS é insatisfatória, pois acontece de maneira informal. O ACS
muitas vezes supre a deficiência de recursos humanos nas unidades, especialmente
dos administrativos. Devido a isto o desempenho das atividades que são específicas
destes profissionais fica em segundo plano.
Os achados de Marcolino e Scochi (2010) são semelhantes aos problemas
verificados pelos graduandos uma vez que citaram como problemas, “muitas fichas
A com deficiências no preenchimento”, “fichas A desatualizadas e incompletas”;
“registros escritos defasados e incompletos”, “deficiência de registros escritos”. Estas
informações demonstram que os problemas se repetem em municípios distintos.
Para as pactuações realizadas entre municípios, e com o MS, considera-se
definição de taxas, índices, indicadores, a situação dos programas e da assistência
em cada realidade local, viabilizados a partir do repasse de informações confiáveis e
atualizadas. “Os dados repassados pelas equipes são a base para o processo de
pactuação das metas de cobertura, desempenho e o respectivo repasse financeiro
aos municípios” como relatado por Campos (2006).

6.2.5. Categoria ‘Trabalho em equipe’
Esta categoria emergiu da importância do trabalho em equipe para a ESF e a
necessidade de se implementar este tipo de trabalho durante a formação
profissional.
A necessidade da formação de profissionais, especialmente cirurgiõesdentistas, que saibam trabalhar em equipe é fundamental para o serviço da ESF
(TEIXEIRA, 2006).
Apenas seis (1%) dos problemas categorizados como ‘trabalho em equipe’ foram
citados. Trata-se de uma porcentagem pequena, uma vez que, a realização do
trabalho em equipe é condição fundamental para o desenvolvimento das ações
propostas para a ESF. Seria uma dificuldade de detectar o problema ou ele realmente
não existiria? Considerando que a “comunicação é deficiente” entre os profissionais
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na Categoria Informação, pode-se conjecturar que haja uma sub-notificação do
problema.
Este resultado também permite indagações como: os estagiários de odontologia
realizam trabalhos em equipes multiprofissionais durante a graduação? São
estimulados a desenvolverem atividades com alunos de outras áreas com o olhar
voltado para a integralidade das ações? Conseguem perceber um individuo
holisticamente?
Se estas situações não acontecem na graduação, para que os graduandos
vivenciem esta maneira de trabalho e entendam sua importância para o benefício da
população, como esperar que tenham facilidade em desenvolvê-las enquanto
profissionais do serviço de saúde? (CECCIM; FEUERWERKER, 2004b; TEIXEIRA,
2006).
A formação dos profissionais de saúde deve ser transformada no aparelho
formador, caso contrário, a mudança do modelo de atenção preconizado para a ESF
também não acontecerá na realidade do trabalho (CECCIM; FEUERWERKER, 2004a;
ARAÚJO; ROCHA, 2007).
Nos projetos não aparecem relatos de atividades realizadas com o
envolvimento de estagiários ou profissionais de outras categorias profissionais,
embora os resultados das ações propostas beneficiem o trabalho de todos da
unidade. Nos projetos, após a hierarquização dos problemas, surgiram propostas
para resolução de problemas como, “mapa vivo desatualizado”, “população da área
de abrangência desconhece o serviço prestado pela ESF” ou “ACS necessitam de
capacitação sobre o trabalho desenvolvido pela ESF”. Chama a atenção o problema
relatado “equipe da ESF demonstra desinteresse em colaborar com o grupo de
alunos”.
O trabalho em equipe tem como premissa a interação da prática dos
profissionais na realização do trabalho conjunto. Isto contribui com a troca de
saberes, de maneira que um corrobora com o aprendizado do outro, ambos se
transformam e são capazes de promover melhores intervenções para mudanças da
realidade em que atuam (ARAÚJO; ROCHA, 2007; AGUILAR-DA-SILVA; SCAPIN;
BATISTA, 2011).
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O trabalho da ESF deve pautar-se na realização do trabalho em equipes
multiprofissionais, objetivando a satisfação dos usuários viabilizada através do
acolhimento e do vínculo estabelecido entre todos (BRASIL, 2012a). Fica evidente
nos problemas listados “a falta de realização de atividades conjuntas entre os
profissionais do serviço”, “dificuldade de assimilação e integração entre as equipes”,
“falta de entrosamento entre os profissionais que compõem a equipes da ESF”.
Quando estas atividades acontecem são pontuais, isoladas por categorias
individualizadas, dificultadas pela falta de participação de todos os integrantes das
equipes, especialmente os profissionais médicos (PEDUZZI, 2000).
O vínculo estabelecido entre as equipes de saúde da família e a comunidade é
uma das principais características do trabalho da ESF (SANTANA, 2009; BRASIL,
2012). Uma das dificuldades encontradas para que este vínculo aconteça é a
rotatividade dos profissionais e, especialmente dos médicos. A maioria dos que
estão inseridos no serviço de saúde do SUS, são contratados através de contratos
frágeis de prestação de serviço. Geralmente são profissionais recém formados, que
se inserem provisoriamente nas equipes em busca de ocupação, enquanto esperam
por melhores oportunidades de trabalho. Isto gera também, a falta de compromisso
com o trabalho, insatisfações tanto do médico quanto dos demais profissionais da
equipe, o que reflete na qualidade do serviço oferecido. Esta rotatividade prejudica o
vínculo, a população e a equipe.
O modo de trabalho do cirurgião-dentista raramente tem se inserido
em práticas partilhada com profissionais de outras áreas, revelando uma
escassa familiaridade com o trabalho em equipe. Assim, suas ações ainda
permanecem isoladas. Além do mais, são perceptíveis os indícios dessa
prática isolada em contextos como o da estrutura dos serviços de saúde –
que reforça a divisão do trabalho através de especialidades estanques que
pouco interagem – ou nas instituições de ensino e formação do CD, que
ainda priorizam o tecnicismo e o biologismo, em detrimento de qualquer
possibilidade de integração das disciplinas (TEIXEIRA, 2006, p. 50).

Bastos et al. (2013) realizaram estudo em um município de Santa Catarina, o
qual teve como objetivos verificar as ações e o perfil dos cirurgiões dentistas e o da
coordenação do programa de saúde bucal. Neste estudo, concluíram que os
profissionais de odontologia da ESF, não planejam para a realização das atividades
referentes à saúde bucal, não interagem com os demais profissionais das equipes
de saúde, além de realizarem ações individualizadas.
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Nos projetos existem relatos de problemas como, “profissionais de odontologia
se encontravam instalados em um local da unidade, isolado dos demais integrantes
da equipe de saúde” ou, “profissionais de odontologia estão em outro imóvel, o que
dificulta a integração com a equipe de saúde”. Detectaram também problemas como
“dificuldades dos profissionais de odontologia para realizar as atividades com os
ACS”, “dificuldade para o acesso às informações dos pacientes devido à distância
entre os locais de trabalho”, “dificuldades para atendimento à população da área
adstrita”. Estes são problemas que dificultam o encontro entre os integrantes das
equipes e corroboram para conclusões como as de Bastos et al. (2013).
Ainda em relação ao trabalho em equipe, foram citados problemas como “falta
de comunicação entre os integrantes das equipes”, “dificuldade de entrosamento
entre eles”, a “falta de entendimento sobre a realização das tarefas”, “profissionais
de odontologia desvinculados dos demais integrantes da equipe de saúde”.
As observações de Teixeira (2006) demonstram que a dificuldade de
integração dos profissionais de odontologia com os demais profissionais de outras
categorias é observada desde a formação. Neste sentido, Souza, Roncalli (2007),
complementam “a integração da equipe de saúde bucal com a de saúde da família
para a realização de um trabalho em conjunto tem sido um dos maiores desafios
para a saúde bucal”.
No curso de odontologia, onde a realização da maioria dos procedimentos
acontece de maneira isolada, o graduando tem contato com os colegas de turma,
professores e, atua somente com a participação de um auxiliar. Estas
especificidades dificultam o relacionamento com outros profissionais e o trabalho em
equipe, o que é reforçado pela falta de realização de atividades com alunos de
outros cursos. Por mais que algumas disciplinas coletivas tentem inseri-los e
proporcionar a realização de atividades com a participação de graduandos de outros
cursos, estas são dificultadas pela matriz curricular dos cursos, que inviabiliza a
participação dos envolvidos em um mesmo horário. Isto contribui para a falta de
integração e isolamento na graduação, com reflexo nos serviços de saúde quando
estes se tornam profissionais do serviço (BASTOS et al., 2013).
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A especificidade da odontologia é muito importante e necessária, desde que se
inclua em um campo comum às várias profissões. Esta é a possibilidade para o
trabalho em equipe em um dado contexto e cotidiano. A inclusão do dentista na
equipe de trabalho é uma necessidade para que passe a atuar em uma perspectiva
interdisciplinar, que pressupõe um fator de transformação e de mudança social
(TEIXEIRA, 2006).
Diante destes fatos, a participação nos estágios que acontecem nas unidades
de saúde é cada vez mais importante para que os graduandos se aproximem e
vivenciem a prática do serviço, percebam a importância de aprenderem por meio da
vivência a abordagem multiprofissional da atenção à saúde. No entanto, em seu
estudo, Ribeiro (2011), constatou que a construção do conhecimento através de
vivências práticas e com reflexões sobre as próprias experiências ainda são
consideradas isoladas.

6.2.6. Categoria ‘Organizacional (organização dos serviços de saúde)’
A organização dos serviços de saúde perpassa por todas as categorias
analisadas, na busca de uma oferta de serviço de acordo com o que é preconizado
pela PNAB (2012a). “Carência de fluxograma de atendimento mais organizado”,
“grande número de famílias não cadastradas”, “falta de informações para a
população sobre o trabalho realizado pela unidade”, “espera longa para
procedimentos especializados”, foram alguns dos problemas listados nesta categoria
e que dificultam a organização do trabalho.
A atenção básica é definida de acordo com a PNAB (BRASIL, 2012a) como,
Conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, situadas no primeiro
nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da
saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação a redução de
danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma
atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das
pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades
(p. 19).

Na busca de melhores soluções para demandas que surgem diariamente, as
decisões

devem

basear-se

basicamente,

no

conhecimento

da

instituição,

observação do meio sociocultural, identificação das características da população
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local,nas necessidades dos usuários dos serviços. No entanto, a falta de realização
de atividades como as percebidas nos problemas, “necessidade da unidade em
organizar a demanda para atendimento odontológico”, “falta de programas e
atendimentos a adultos (donas de casa)”, “inexistência de atuação da ESF no único
aparelho social da micro área”, “dificuldades para realizar atividades educativas para
grupos fora da unidade de saúde”, “preenchimento deficiente de ficha A”, impedem
uma organização eficiente do serviço realizado pelas equipes (AGUILAR-DA-SILVA;
SCAPIN; BATISTA, 2011).
A melhor maneira de operacionalizar o serviço para que atenda às
necessidades daqueles que o utilizam, é através da verificação dos recursos
disponíveis, da elaboração de cronogramas de trabalho e na escolha dos
responsáveis por cada tarefa. Em relação à população é fundamental observar as
demandas importantes para os usuários, uma vez que as importantes para as
equipes podem não ser para a população. Um exemplo claro aparece em problemas
como, “falta de orientações sobre higienização correta de próteses dentárias”,
“registros escritos incompletos e defasados”, “necessidade de organizar a demanda
para o serviço odontológico”. As ações executadas devem corresponder às
expectativas dos usuários para que se tenha uma boa adesão, caso contrário, as
ações não terão o resultado pretendido (BRASIL, 2009).
O trabalho da ESF é todo baseado nas equipes multiprofissionais de saúde,
que tem integrantes de várias origens e com diversos tipos de formação. A
organização deste trabalho é um desafio diário. Os diversos olhares sobre uma
mesma

situação

geram

desconfortos,

atritos,

dificuldades

nas

relações

interpessoais. Todos estes conflitos, aliados a “estruturas de unidades deficientes”,
“falta de manutenção para os equipamentos”, contribuem para a insatisfação tanto
de servidores quanto de usuários. Estes problemas dificultam a organização do
trabalho e a qualidade do serviço realizado como “dificuldade para organizar o
acolhimento na unidade”, “falta de informação para a população sobre o trabalho
realizado pela ESF”, “falta de atividades para o grupo de adolescentes”. Todas estas
situações desmotivam e dificultam a organização do trabalho das unidades da ESF
(PEDUZZI, 2011).
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Em relação a estas dificuldades é importante a realização de reflexões
baseadas nas de Aguilar - da - Silva et al. (2009). De acordo com estes autores a
oferta de formação voltada para a interdisciplinaridade, é uma necessidade
fundamental para o desenvolvimento do trabalho no setor saúde que tem
características peculiares. Especialmente a ESF que trabalha com equipes
multiprofissionais e necessita de uma organização que, de fato atenda sua demanda
de trabalho, e profissionais que se incluam satisfatoriamente neste processo.
Ainda existem barreiras a serem vencidas como, a importância cultural
existente em relação a algumas profissões como a medicina e a odontologia, que
coloca os profissionais em um nível de importância diferenciado das demais
profissões impedindo, na maioria dos casos, a aproximação entre os integrantes das
equipes e o desenvolvimento de um trabalho interprofissional (VENDRUSCOLO et
al. 2014).
De acordo com PEDUZZI et al. (2000), o trabalho desenvolvido pela maioria
das equipes de saúde não constitui em ‘trabalho de equipe’, mas sim, em um
trabalho no qual existe um ‘agrupamento de pessoas’ onde, cada uma delas executa
aquilo que acha correto de acordo com sua formação e com suas convicções.
O trabalho em equipe necessita de sincronismo capaz de promover a
integração entre os profissionais. Segundo Peduzzi (2000) e Peduzzi et al., (2011),
existem tensões causadas pelos diferentes objetivos, necessidades e expectativas
de cada integrante. Para o encontro de soluções, é importante que aconteçam
discussões a respeito destas divergências, pactuações de acordos que legitimem a
melhor maneira de organização do trabalho, e contemplem os trabalhadores e os
usuários do serviço. Para tal empreitada, necessita-se de uma boa comunicação
entre todos, o repasse de informações com regularidade, estabelecimento de metas
para a realização do trabalho realizado. Os planos de ações articulados e definidos
por todos os envolvidos, que dá nomes aos responsáveis em executar cada tarefa,
baseado nas necessidades dos usuários que utilizam o serviço se constituem em
providências fundamentais para a organização do trabalho.
A formação existente desde a implementação do SUS, não corresponde de
fato, às suas necessidades. Diante desta realidade constata-se que as IES formam
separados profissionais que trabalharão juntos. Para atender às necessidades de
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reorganização dos serviços de saúde e da formação profissional, alicerçando-se pela
ética nos processos de intervenção, necessita-se “construir e re-construir os
processos de trabalho e competências profissionais, integrando a formação à
realidade dos serviços e da comunidade com a presença de todos os profissionais
necessários na equipe” (AGUILAR-DA-SILVA et al., 2011).
Para uma organização satisfatória do serviço, necessita-se de providências que
a propicie. No entanto, existem problemas, como “não existe reunião com todos da
unidade”, “profissionais de odontologia não se integram com os demais profissionais
das equipes”, “baixa cobertura odontológica para os adultos”, “unidade está sem
diretor”, “médicos não participam de atividades educativas”.
Estas situações dificultam a coordenação articulada com os servidores, que
favoreçam a criação de espaços de troca entre eles, quando nos deparamos
também com problemas do tipo, “equipe não realiza reunião semanal para
planejamento de atividades”, “médicos não participam das reuniões de equipe”,
“médicos não participam de atividades educativas”. Estas dificuldades comprometem
também o fortalecimento dos vínculos entre as equipes e a comunidade e da
comunidade com o serviço de saúde. O empoderamento da população para que
cada um lute na busca de seus direitos, que estimule a autonomia das equipes para
a construção de seus projetos de trabalho e contribua para o crescimento de todos
na busca de envolvimento com o projeto institucional, são caminhos a serem
percorridos na busca de uma melhor organização do trabalho para que traga
resultados satisfatórios e reconhecimento da população assistida (PEDUZZI et al.,
2011).

6.2.7. Categoria ‘Controle social’

Esta categoria surgiu baseada na importância da participação popular nas
decisões dos serviços de saúde. Devido à sua relevância, o tema foi muito pouco
considerado ou observado e por isto não foi citado.
Desde a criação da lei 8142, o controle social, deve participar das decisões
relativas à saúde da população nas três esferas de governo: federal, estadual e
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municipal. A partir de então a participação popular nas decisões referentes à saúde
é essencial, pois os participantes dos conselhos vivenciam os problemas e
compartilham da mesma realidade da população assistida (ROLIM et al., 2013).
De acordo com os problemas relatados, percebeu-se que a população ainda
não entendeu a importância de sua participação nas decisões de saúde. A maioria
dos problemas se relacionou com a inexistência dos conselhos locais de saúde, ou à
falta de atuação de seus conselheiros.
O controle social participa da organização e o funcionamento do sistema de
saúde, com o propósito de adequá-lo às reais necessidades da população. A
participação popular acontece através das conferências de saúde e conselhos de
saúde que constituem atualmente os principais espaços para que esta participação
aconteça. Aos representantes do controle social participam das decisões coletivas
em detrimento daquelas de caráter pessoal (OLIVEIRA, 2007).
É através da participação efetiva da população que acontece o fortalecimento
dos conselhos para atuarem na reivindicação e fiscalização das ações de saúde,
com o olhar focado na integralidade das ações e universalidade do acesso aos
usuários de maneira equânime (CECCIM; FEUERWERKER, 2004a). No entanto,
nos problemas estudados essa participação ainda é incipiente como se observa em
problemas como “as pessoas participam do conselho de saúde, pensando em
resolver problemas pessoais”, “não existe conselho porque não tem pessoas
interessadas em participar”.
Quando não existe o conselho de saúde na região a comunidade fica sem
representatividade nas tomadas de decisões que são de seu interesse. Problemas
como, “ausência de grupos organizacionais” (associação de bairro, conselho local de
saúde, conselho tutelar e conselho do idoso), “ausência de conselho local de saúde
no bairro” demonstram esta realidade.
Entende-se que é prejudicial para a população, a existência do controle social
apenas na lei. É importante que os conselhos de saúde existam de fato, na prática.
Entretanto, a população, ainda não ocupa concretamente esses espaços de
participação e decisão (ROLIM et al., 2013).
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Estas afirmações podem ser constatadas através de problemas como “as
pessoas não se interessam em participar das reuniões do conselho local de saúde
da unidade”, “os participantes do conselho não entendem sua função”, “baixa
capacidade de organização e mobilização da população”.
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7. CONCLUSÕES

Concluiu-se que as categorias se interligam umas às outras, demonstrando que
os problemas de saúde muitas vezes têm diversas causas e necessitam de soluções
compartilhadas.
A categorização dos problemas demonstrou a amplitude das dificuldades
vivenciadas pelas equipes de saúde, e a necessidade de inserção dos alunos de
odontologia precocemente nos serviços de saúde, para vivenciarem a realidade
prática, na busca de uma formação que aproxime o futuro profissional de
odontologia, das reais necessidades da população.
Vários destes problemas não têm solução a nível local, relacionam-se aos
determinantes sociais de saúde e merecem atenção especial da gestão dos
serviços.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo dos problemas propicia o entendimento da realidade social da região,
das necessidades da comunidade e o planejamento de ações que possam contribuir
para a melhoria da qualidade de vida da população.
O presente estudo propiciou uma visão abrangente da realidade vivenciada na
ESF de Goiânia, e os problemas enfrentados diariamente pelos profissionais que
atuam nas equipes de saúde. O estudo dos problemas favorece a tomada de
decisões que contribuam para a organização do trabalho a nível local e oferece
subsídios para a gestão do serviço de saúde e a gestão municipal, se embasarem e
intervirem na realidade, propiciando melhores condições de trabalho aos servidores
e, a oferta de um serviço de saúde de mais qualidade à população.
A aproximação entre a IES, os profissionais dos serviços de saúde e a
comunidade, propiciada pela parceria ensino serviço, contribui para a resolução dos
problemas detectados e priorizados, de maneira mais efetiva, além de favorecer o
planejamento de ações pelas equipes de saúde, para uma melhor organização do
trabalho.
A análise dos problemas demonstrou que o planejamento utilizado pelo EOC I,
é uma ferramenta de trabalho importante e pode ser implementada para uma melhor
organização do processo de trabalho realizado pelas equipes de saúde da ESF.
Os estagiários tiveram uma percepção ampla dos problemas existentes na área
em que atuaram apesar da pouca observação em relação à realização do trabalho
em equipe e controle social, pilares de sustentação do SUS.
A participação do estágio de EOC I nas unidades da ESF propiciada pela
parceria ensino serviço e a comunidade, demonstra a participação do SUS na
formação, mesmo que esta participação ainda aconteça pontualmente, com as
disciplinas coletivas.
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Os estágios que acontecem nas UABSF têm como base os princípios do SUS,
favorecem a educação permanente enquanto estratégia de reorientação profissional
e proporciona a capacitação dos profissionais envolvidos.
A participação dos cirurgiões dentistas nos estágios contribui com a educação
permanente destes profissionais de saúde.
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PRODUTO TÉCNICO

Relatório apresentado à Coordenação de Saúde
Bucal, Coordenação da Estratégia Saúde da Família
da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de
Goiás, baseado nos resultados obtidos por meio de
pesquisa desenvolvida por Sandra de Cássia Oliveira
Barbosa sob orientação da Profa. Dra Maria de Fátima
Nunes, no Mestrado Profissional Ensino na Saúde do
programa de Pós-Graduação

da

Faculdade

de

Medicina da Universidade Federal de Goiás

Goiânia, 2014
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1.

INTRUDUÇÂO
A parceria ensino-serviço torna-se cada dia mais evidente e necessária na

formação de futuros profissionais, assim como na educação permanente dos
profissionais que já atuam nos serviços de saúde. Esta parceria é importante para
uma melhor resolução dos problemas existentes visando à integralidade da atenção,
princípio constitucional norteador do Sistema Único de Saúde (SUS).
Neste contexto, as unidades de atenção básicas da saúde da família (UABSF),
são utilizadas pelas Instituições de Ensino Superior (IES), para aprimorar esta
formação e, inserir o acadêmico na realidade do sistema de saúde brasileiro, ao
mesmo tempo em que contribui para a formação permanente dos profissionais da
rede de serviços (FEUERWERKER, 2006).
A Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás (FO/UFG), por
meio do Estágio em Odontologia Coletiva I (EOC I), capacita os acadêmicos de
graduação a vivenciarem a realidade da ESF, ao mesmo tempo em que os habilita
para o planejamento em saúde. Nesta interface, utiliza-se da construção de projetos
de intervenção junto às equipes da ESF. Os alunos executam o projeto, no semestre
seguinte, com base nas prioridades originadas dos problemas encontrados. O
desenvolvimento das atividades propostas contribui com a formação dos novos
profissionais de saúde, com o desenvolvimento de atividades pelas equipes da ESF,
a melhoria da qualidade de vida da população assistida, e também com a educação
permanente dos profissionais envolvidos com o estágio.
A reflexão sobre estes problemas é importante porque possibilita uma
possível intervenção da gestão e da equipe de saúde da família o que pode
contribuir para a melhoria do trabalho desenvolvido pelos profissionais da ESF.
O objetivo deste relatório técnico científico é apresentar os resultados obtidos
da pesquisa realizada sobre os problemas detectados na estratégia saúde da família
de Goiânia, por alunos de odontologia.
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2.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
Realizou-se uma pesquisa documental retrospectiva com dados primários com

aprovação do Comitê de Ética (Parecer nº 705.304 de 30/06/2014).
Foram objetos de estudo os problemas existentes nos 80 projetos elaborados
por acadêmicos para intervenção em unidades da ESF de Goiânia/GO, no período
de 2006 a 2013. Os projetos foram elaborados por grupos compostos por quatro a
seis alunos do estágio de EOCI, que cursaram o sétimo período da graduação na
FO/UFG, no Estágio em Odontologia Coletiva I (EOC I), sob a orientação de um (a)
cirurgiã (o) - dentista preceptor (a) do serviço e de um (a) professor (a) do estágio. O
referido estágio contempla a parceria ensino-serviço existente entre SMS de Goiânia
e a UFG.
Nos projetos, as etapas contempladas do planejamento foram: compreensão
da realidade, hierarquização dos problemas, objetivos, elaboração da programação,
execução do projeto, avaliação de processo e de resultados. O objeto de estudo
está contemplado nos itens compreensão da realidade e hierarquização dos
problemas.
A coleta dos dados foi realizada por meio da leitura dos projetos.
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3.

CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS
Os problemas foram examinados, categorizando-se os dados segundo Bardin

(2011), na busca de similaridade entre os problemas dentro do contexto da saúde.
Essas categorias foram também quantificadas na busca de um melhor entendimento
sobre a ocorrência das mesmas, visando compreender os vários aspectos
relacionados a elas.
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4.

RESULTADOS
Ao todo foram coletadas informações dos oitenta (80) projetos que estavam

arquivados, ou seja, 100% dos projetos elaborados no período de 2006 a 2013. Do
total de projetos realizados nestas unidades, foram analisados novecentos e
cinqüenta (950) problemas diagnosticados pelos acadêmicos.
Quadro 1. Local de realização e número de projetos analisados referentes aos estágios
acadêmicos da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás,
2006 - 2013.
Ano

Distritos Sanitários (nº
unidades de saúde)
DS Norte (1)

2006

DS Leste (2)

DS Norte (3)
2007
DS Leste (2)
DS Campinas - Centro (1)
DS Norte ( 2)
2008

DS Leste ( 2)
DS Campinas - Centro (1)
DS Norte (2)

2009

DS Leste (3)
DS Campinas - Centro (1)
DS Norte (1)

2010

DS Leste (5)

DS Campinas- Centro (2)
DS Norte (1)

2011

DS Leste (5)

DS Campinas- Centro (1)

Unidades de Atenção
Básica Saúde da Família

Nº de projetos
analisados

São Judas Tadeu
Parque Atheneu

1
2

CAIS Amendoeiras
Jardim Guanabara III
Cachoeira Dourada
São Judas Tadeu
Cais Amendoeiras
Santo Hilário
Leste Universitário
São Judas Tadeu
Vale dos Sonhos
CAIS Amendoeiras
Parque Atheneu
Leste Universitário
São Judas Tadeu
Vale dos Sonhos
Parque Atheneu
CAIS Amendoeiras
Santo Hilário
Leste Universitário
Vale dos Sonhos
CAIS Amendoeiras
Santo Hilário
Parque Atheneu
Recanto das Minas Gerais
Aruanã III
Leste Universitário
Criméia Oeste
Vale dos Sonhos
Santo Hilário
Recanto das Minas Gerais
Aruanã III
Aroeiras
Dom Fernando
Criméia Oeste

3
3
2
2
1
1
4
2
2
3
1
3
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
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DS Norte (1)

2012

DS Leste (6)

DS Norte (1)
2013

DS Leste (4)

Cachoeira Dourada
Santo Hilário
Recanto das Minas Gerais
Dom Fernando
Aruanã III
Aroeiras
Jardim Mariliza
Jardim Guanabara I
Recanto das Minas Gerais
Dom Fernando
Aruanã III

1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1

Ville de France

2

2006 a 2013

80

Em todo o período analisado, 2006 a 2013, dezesseis (16) UABSF foram
utilizadas para o desenvolvimento das atividades do referido estágio (EOC I)
(Quadro 1).
Em relação à utilização das unidades de saúde nenhuma delas foi contemplada
com o estágio durante todos os sete anos analisados. Em relação aos distritos
sanitários, o DS Norte e DS Leste tiveram unidades utilizadas em todos os anos, no
entanto, as unidades não foram às mesmas.
A continuidade das ações é um ponto importante para o serviço, porém, rara de
acontecer. Até, porque há uma série de condicionantes, como mudanças de gestão,
interesse do cirurgião-dentista continuar como preceptor, problemas estruturais da
unidade de saúde, condições adequadas para receber acadêmicos, dentre outros.
Assim como há descontinuidade dos locais de estágio, pode-se observar que
há, às vezes, descontinuidade dos profissionais preceptores. Para que o estágio
aconteça em uma unidade de saúde é imprescindível a participação do cirurgiãodentista como preceptor dos grupos de alunos. No entanto, observa-se que, nem
todos, lotados nas unidades de saúde estão disponíveis para atuarem como
preceptores. Em contrapartida, existem os profissionais que atuam e colaboraram
com o estágio por vários anos (SOUZA, 2013).
A

UABSF

constitui-se

em

um

espaço

para

problematização

de

acontecimentos reais para os alunos. Os estágios contribuem tanto para a
construção do conhecimento dos graduandos quanto para a construção da
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educação permanente do profissional. Por exemplo, se o problema detectado é a
ausência do mapa vivo e este será construído pelos estagiários, o profissional e sua
equipe terão a chance de aprender a construir um mapa vivo e a utilizá-lo como
ferramenta de planejamento da área de abrangência.
Neste contexto, uma mesma situação pode representar um problema para uma
pessoa, enquanto para outra, a situação nada representa, ou seja, o problema não
existe. Isto acontece porque uma se interessa pela situação ou a vivencia e encontra
dificuldades para resolvê-la, enquanto que a outra não a vivencia, ou não se
interessa pela situação, ou ainda, possui mecanismos para resolvê-la (SANTOS et
al., 2013).
Os problemas elencados pelos alunos variaram de acordo com a região onde o
estágio aconteceu e de um grupo para outro. Até quando se tratava de uma mesma
unidade de saúde existia variação em relação à detecção dos problemas.
Os problemas priorizados que receberam intervenções pelos alunos foram
aqueles que tiveram soluções no nível local dos serviços de saúde, como “a
elaboração de mapa vivo”, “informações para a comunidade sobre o trabalho
realizado pela ESF”, “capacitação de ACS para informar a comunidade sobre o
serviço oferecido pela UABSF”, “elaboração de cartazes divulgando a data dos
encontros dos grupos específicos criados pela unidade”, “informações para a
população sobre prevenção da saúde geral e saúde bucal”, dentre outros problemas.
Os alunos, preceptores e professores do estágio planejaram as intervenções
propostas e pactuaram a execução com a equipe da UABSF e, às vezes, com
representantes da comunidade.
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5.

CATEGORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS

Na categorização, emergiram sete categorias e quinze subcategorias dos
problemas elencados para estudo (Quadro 2). Estas categorias foram baseadas,
especialmente, observando-se a relação existente com a prestação dos serviços de
saúde.
Quadro 2. Categorias e subcategorias dos problemas diagnosticados por
acadêmicos no Estágio em Odontologia Coletiva I, 2006-2013.
CATEGORIAS
SUBCATEGORIAS
Gestão
Gestão pública
Gestão dos serviços de saúde
Saúde
Saúde geral
Saúde bucal
Afetivo
Educação formal e informal
Social
Apoio social
Serviços sociais
Condições de vida e trabalho
Drogas lícitas e ilícitas
Violência e criminalidade
Equipe
Informação
Profissionais de outros serviços
População
Trabalho em
equipe
Controle Social
Organizacional

Em seguida os resultados da categorização serão apresentados nos Gráficos 1
a 7.
No Gráfico 1, as categorias se apresentam classificadas percentualmente em
relação à sua citação. Quinhentos e setenta (60%) dos problemas foram os
classificados nas categorias ‘gestão’ e ‘social’.

Os que apareceram em maior

número (314 problemas), ou seja, 33% destes foram os da categoria ‘gestão’. A
categoria ‘social’ foi constituída por 256; (27%) do total de 950 dos problemas
citados nos projetos.

Os problemas destas categorias dependem de grandes
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intervenções, vontade política, parcerias intersetoriais e planejamento conjunto para
a completa resolução.

Gráfico 1. Números absolutos e relativos das categorias de problemas relatados
nos projetos do Estágio em Odontologia Coletiva, 2006 a 2013.
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Quando se compara todas as subcategorias relacionadas aos problemas
identificados (Gráfico 2), observa-se que as mais representativas ao longo dos anos,
foram ‘gestão pública’ que foram citadas em 194 problemas (20,5%), ‘gestão do
serviço de saúde’ que apresentou 123 problemas (13,0%) e ‘organização do
processo de trabalho’ com 118 problemas; (12,5%). Todas estas subcategorias
estão relacionadas a algum tipo de gestão.
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Gráfico 2. Números absolutos e relativos das subcategorias de problemas
relatados nos projetos do EOC I, 2006 a 2013.
200
Quantidade das subcategorias
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160
140
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123 118
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80
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23
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13
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9

9

1,4% 1,1% 1,0% 1,0%

Categoria ‘Gestão’
A categoria ‘gestão’ emergiu dos problemas que, para serem solucionados
envolveriam a necessidade de atuação da gestão. Foi à categoria mais significativa
nos trabalhos em estudo.
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Gráfico 3. Evolução da categoria ‘gestão’ ao longo dos anos de estágio, 2006 - 2013.
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Esta categoria cresceu gradativamente ao longo dos anos: saiu de 29% para
51% do total de problemas encontrados. A categoria ‘gestão é constituída pelas
subcategorias ‘gestão pública’ e ‘gestão dos serviços de saúde’.
Ao longo dos anos, a gestão pública significou grande parte dos problemas
relacionados à ‘gestão’, principalmente em 2011, representando 85% do total dos
problemas que se encontram nesta categoria. Porém, em 2013 observa-se uma
inversão, sendo a gestão do serviço de saúde mais representativa. (Gráfico 4).
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Gráfico 4. Subcategorias ‘gestão dos serviços de saúde’ e ‘gestão pública’
detectadas, por ano, por meio dos projetos acadêmicos, 2006-2013.
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Categoria ‘Social’
Os problemas desta categoria relacionam-se com determinantes sociais de
saúde (DSS) que são diversos, variados e interferem diretamente no estado de
saúde das pessoas e comunidades. Estão relacionados com fatores individuais e
coletivos.
Esta categoria é formada por sete (7) subcategorias que emergiram de acordo
com a natureza dos problemas:


‘Subcategoria afetivo’, na qual estão problemas que se relacionam com o
aspecto emocional das pessoas como, “solidão dos idosos”; “baixa auto estima
da população, especialmente das mulheres”, “carência afetiva”.



Subcategoria ‘educação formal e informal’ incorpora as questões relacionadas
à educação de forma geral, como “ausência de cursos profissionalizantes na
região”; “baixa escolaridade”; “falta de conhecimento e motivação para
reciclagem de materiais”.



Na ‘subcategoria cultural’, os problemas relacionam-se com hábitos ou atitudes
culturais das pessoas como, “falta de motivação para o tratamento preventivo
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odontológico e higiene geral”; “lixos depositados em locais inadequados”,
“gravidez na adolescência”.


Subcategoria ‘apoio social’. Os problemas se relacionam com a dificuldade de
se obter ajuda, o que dificulta a inserção social. Existem problemas como “falta
de ocupação e entretenimento para os jovens”, “falta de inserção social do
idoso”; “falta de informação e inclusão para os idosos.



Subcategoria ‘serviços sociais’. Os problemas relacionam-se com a falta de
instituições sociais que privam as pessoas de benefícios como “falta de
aparelhos sociais de saúde”; “falta de Centro Municipal de Educação Infantil
(CMEI)”, “falta de escola na região”.



Subcategoria ‘condições de vida e trabalho’ relacionada a problemas como,
“dificuldades de acesso dos idosos à unidade de saúde”; “presença de
população flutuante”; “inversão dos valores quanto ao consumo de bens
materiais”; “desemprego”; “prostituição”.



Subcategoria ‘drogas lícitas e ilícitas’. Encontram-se aqui problemas como
“grande número de usuários de drogas criando pontos de venda e consumo”;
“alto índice de alcoolismo e tabagismo”.



Subcategoria ‘violência e criminalidade’. Nesta subcategoria incluem problemas
como “abuso sexual”; “grande número de assaltos”; “tráfico de drogas”
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Gráfico 5. Representatividade das subcategorias da categoria ‘social’, por ano de estágio. 2006-2013.
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Subcategorias da \categoria Social, ao longo dos anos
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Categoria ‘Saúde’
A categoria ‘saúde’ emergiu dos problemas relacionados á saúde propriamente
dita. Baseou-se nos modelos explicativos do processo saúde doença que interferem
na condição de saúde individual e coletiva da população. É constituída pelas
subcategorias ‘saúde geral’ e ‘saúde bucal’.

Gráfico 6. Subcategorias ‘saúde bucal’ e ‘saúde geral’ da categoria ‘saúde’ por anos
de estágio. 2006 - 2013.
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Subcategorias da Categoria Saúde

Dentre os problemas de saúde os que tiveram maior representatividade foram
os relacionados com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).

Categoria ‘Informação’
Dos 100% dos problemas analisados, 13% deles se relacionam com a
categoria informação (Gráfico 1).
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Gráfico 7. Subcategorias ‘população’, ‘profissional da unidade’, ‘profissional de
outros serviços’, ‘outros profissionais’ da categoria ‘informação’ 20062013.
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Subcategorias da Categoria Informação, por anos

Nesta categoria existem problemas como “desconhecimento da comunidade
em relação à maneira de trabalho da ESF e ao serviço oferecido pela unidade”; “falta
de comunicação entre os membros das equipes”; “profissionais de odontologia que
não se integram e não comunicam com os demais profissionais das equipes”. Nos
problemas analisados apareceu um grande número que referia “dificuldades em
coletar informações”. Todos estes fatores interferem na realização do trabalho.

Categoria ‘Trabalho em equipe’

Esta categoria emergiu da importância do trabalho em equipe para a ESF e a
necessidade de se implementar este tipo de trabalho durante a formação
profissional.
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Categoria ‘Organizacional (organização dos serviços de saúde)’
A organização dos serviços de saúde perpassa por todas as categorias
analisadas, na busca de uma oferta de serviço que atenda as reais necessidades da
população.

Categoria ‘Controle social’
Esta categoria surgiu baseada na importância da participação popular nas
decisões dos serviços de saúde. Devido à sua relevância, o tema foi muito pouco
considerado ou observado e por isto não foi citado.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O estudo dos problemas viabiliza o entendimento da realidade social da região,
das necessidades da comunidade e o planejamento de ações que possam contribuir
para a melhoria da qualidade de vida da população.
O presente estudo propicia uma visão abrangente da realidade vivenciada na
ESF de Goiânia, e os problemas enfrentados diariamente pelos profissionais que
atuam nas equipes de saúde.
O estudo dos problemas favorece a tomada de decisões que contribuam para a
organização do trabalho a nível local e oferece subsídios para a gestão do serviço
de saúde e a gestão municipal, se embasarem e intervirem na realidade, propiciando
melhores condições de trabalho aos servidores e, a oferta de um serviço de saúde
de mais qualidade à população.
A aproximação entre a IES, os profissionais dos serviços de saúde e a
comunidade, propiciada pela parceria ensino serviço, contribui para a resolução dos
problemas detectados e priorizados, de maneira mais efetiva, além de favorecer o
planejamento de ações pelas equipes de saúde, para uma melhor organização do
trabalho.
A análise dos problemas demonstra que o planejamento utilizado pelo EOC I, é
uma ferramenta de trabalho importante e pode ser implementada para uma melhor
organização do processo de trabalho realizado pelas equipes de saúde da ESF.
Os estagiários tiveram uma percepção ampla dos problemas existentes na área
em que atuaram, apesar da pouca observação em relação à realização do trabalho
em equipe e controle social, pilares de sustentação do SUS.
Os estágios que acontecem nas UABSF têm como base os princípios do SUS,
favorecem a educação permanente enquanto estratégia de reorientação profissional
e proporciona a capacitação dos profissionais envolvidos.
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7.

RECOMENDAÇÕES
Após a realização deste estudo são pertinentes as seguintes sugestões:


Realização de novas análises dos dados através de outros estudos

com aprofundamento sobre o tema, para que possa junto a este, que foi realizado
durante o mestrado profissional ensino na saúde, ter uma análise mais ampla dos
problemas da ESF do município de Goiânia.


Atualização anual do banco de dados utilizado neste estudo para

complementação e para a realização de novas análises.


Todas as considerações deste relatório são relevantes e podem

contribuir com a gestão da SMS para os diversos problemas existentes na ESF do
município de Goiânia.


Que a coordenação do EOC I, enfatize junto aos graduandos a

importância da realização do trabalho em equipe e do controle social.
Maiores informações podem ser obtidas na referência abaixo:
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ANEXOS

Anexo A.

Anuência do conselho diretor da Faculdade de Odontologia da
UFG.
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Anexo B.

Anuência do Estágio em Odontologia Coletiva I
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Anexo C.

Aprovação de Conselho de ética em pesquisa
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