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Eu sei que às vezes dá vontade de parar! 
Mas, se você desistir, quem vai lutar por você? 

 
Tanta luta pra chegar até aqui! Tanta história pra agora desistir? 

 

Caso aconteça, deixe o cansaço pra trás 

E nunca se esqueça: por aqui não há tarde demais! 

 
Então mire as estrelas e salte o mais alto que der! 

Tome distância e faça o melhor que puder! 

Só não se permita viver na sombra do talvez 

Aqui só se vive uma vez! 

 

Muitos medos vão tentar te segurar. Muitas vozes vão dizer que não vai dar! 

 

Sempre persista, não importa o que vão dizer! 

Só nunca desista do sonho que existe em você! 

 

Então mire as estrelas e salte o mais alto que der! 

Tome distância e faça o melhor que puder! 

Só não se permita viver na sombra do talvez 

Aqui só se vive uma vez! 

Vença seus medos! Você é capaz de voar por cima das vozes 

Que gritam pra você parar! 

Não há, nesta vida, algo que não se possa alcançar 
Você só precisa ir buscar! 
 

E encontrar, na persistência, o seu valor! 

E, apesar do seu cansaço, sua dor, nunca se entregar! 

 
Então mire as estrelas e salte o mais alto que der! 

Tome distância e faça o melhor que puder! 

Só não se permita viver na sombra do talvez 
Aqui só se vive uma vez! 

Vença seus medos! Você é capaz de voar por cima das vozes 
Que gritam pra você parar! 

Não há, nesta vida, algo que não se possa alcançar 

Você só precisa ir buscar! 

 

 

(“Mire as Estrelas” – Rosa de Saron – Álbum: Lunação, 2020) 



RESUMO 

 

MARCUSSI, T. C. C. Potências e Desafios na Prática de Apoio Institucional e 
Educação Permanente em Saúde: experiências em uma região de saúde do 
estado de São Paulo. 2021. 137f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem em Saúde 
Pública) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2021. 
 

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) possui uma rede de atenção cuja 
Atenção Básica (AB) é o ponto fundamental para ordenar os serviços e coordenar o 
cuidado. A fim de enfrentar os desafios de implementação do SUS e da AB, o 
Ministério da Saúde (MS) construiu políticas públicas como diretrizes para a gestão 
dos serviços e o cuidado. Uma delas é a Política Nacional de Humanização (PNH), 
que propõe o Apoio Institucional (AI) enquanto um dispositivo de intervenção 
transformador das práticas, a partir de um “modo de fazer”, articulando as unidades 
da rede de saúde e valorizando o diálogo com as equipes. Uma outra política que se 
articula a essa é a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), 
constituindo-se enquanto estratégia para o desenvolvimento das relações e mudança 
das práticas nos serviços de saúde. No entanto, essas políticas propõem práticas que 
divergem dos modos tradicionais de se operar junto às equipes e requerem 
estratégias de acompanhamento do trabalho em saúde que favoreçam processos 
analíticos voltados para os usuários e suas necessidades de saúde. Há que se 
produzir dispositivos e práticas para o AI e a Educação Permanente em Saúde (EPS). 
Desta forma, temos como questão norteadora desta pesquisa: Quais ações têm sido 
realizadas pelas apoiadoras institucionais do Departamento Regional de Saúde (DRS) 
de Araraquara para a implementação dessas políticas? Quais facilidades e/ou 
dificuldades encontradas por estas atoras para exercer suas funções junto às 
equipes? Objetivo: O objetivo geral desta pesquisa é analisar as ações desenvolvidas 
pelas profissionais que compõem o quadro de apoiadora de humanização e 
articuladora de EPS, buscando identificar aspectos (des)favoráveis (potências e 
desafios) encontrados por estas atoras para o exercício de suas funções. Percurso 
Metodológico: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, articulado a um 
projeto de pesquisa finalizado em 2018, intitulado: “Apoio Institucional e Educação 
Permanente em Saúde em uma Região de Saúde do interior de São Paulo: uma 
pesquisa intervenção” (Processo FAPESP N° 2016/15199-5). A pesquisa foi 
desenvolvida em Araraquara e contou com a participação de 35 profissionais, 
mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - 
Protocolo nº CAEE 68438217.8.0000.5393. As participantes deste estudo foram as 
apoiadoras de humanização e as articuladoras de EPS, indicadas pelos gestores 
municipais e que atuam junto às equipes de saúde da atenção básica dos 24 
municípios pertencentes ao DRS III. Para a produção dos dados foram utilizados dois 
encontros de análise de práticas, gravados em mídia digital, com média de duas horas 
de duração, e transcritos na íntegra. Estes dados foram sistematizados e codificados 
automaticamente através do Software: NVivo. O referencial teórico está pautado em 
autores do campo da saúde coletiva, convergentes com as políticas públicas de saúde 
que embasam este estudo: a PNH e a PNEPS. Resultados: Na análise dos dados 
foram identificados dois grandes eixos: As ações desenvolvidas pelas apoiadoras e 
articuladoras (ações em prol da organização da rede de atenção, ações educativas e 



ações diagnósticas que norteiam o trabalho); Os aspectos que facilitam (apoio da 
gestão; o conhecimento e as experiências para a superação das dificuldades 
encontradas) ou que dificultam (a categoria profissional, os conflitos, realizar reuniões 
de equipe, despreparo para lidar com grupo, entender o seu papel e o sentimento de 
estar sozinho) ao realizarem suas funções com as equipes. Considerações Finais: 
O presente estudo teve o propósito de contribuir para o aprimoramento de práticas 
que qualifiquem o cuidado e o SUS, por meio do apoio institucional e de ações de 
EPS, tendo a PNH e a PNEPS como pilares de sustentação para o exercício destas 
funções. As ações para a organização da rede assistencial dos municípios e de 
atualização dos profissionais são exercidas pelas apoiadoras institucionais. Há 
dificuldades na lida com conflitos e na intermediação com a gestão. O AI em conjunto 
com a EPS revelaram-se como importantes ferramentas para integrar as equipes de 
saúde e a gestão, por facilitarem a troca de práticas e saberes. Somado a isso, os 
encontros de análise de práticas se mostraram como outra potente ferramenta de 
trabalho mobilizadora de mudanças nos diversos contextos. Entendemos que a 
análise e divulgação de práticas concretas contribui para o avanço de debates e 
reflexões quanto aos modos de produzir saúde no âmbito do SUS. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Único de Saúde (SUS). Atenção Básica. Políticas 

Públicas de Saúde. Apoio Institucional. Educação Permanente em Saúde (EPS). 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ABSTRACT 

 

MARCUSSI, T. C. C. Powers and Challenges in the Practice of Institutional 
Support and Permanent Health Education: experiences in a health region in the 
state of São Paulo. 2021. 137f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem em Saúde 
Pública) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2021. 
 

Introduction: The Unified Health System (UHS) has a care network whose Primary 
Health Care (PHC) is the fundamental point to order services and coordinate care. In 
order to face the challenges of implementing UHS and PHC, the Ministry of Health 
(MH) built public policies as guidelines for the management of services and care. One 
of them is the National Humanization Policy (NHP), which proposes Institutional 
Support (IS) as an intervention device that transforms practices, based on a "way of 
doing", articulating the units of the health network and valuing dialogue with the teams. 
Another policy that is linked to this is the National Policy on Permanent Education in 
Health (NPPEH), which constitutes a strategy for the development of relationships and 
changes in practices in health services. However, these policies propose practices that 
diverge from the traditional ways of operating with teams and require strategies for 
monitoring health work that favor analytical processes aimed at users and their health 
needs. Devices and practices for IS and Permanent Health Education (PHE) must be 
produced. Thus, the guiding question of this research is: What actions have been taken 
by institutional supporters of the Regional Department of Health (RDH) of Araraquara 
for the implementation of these policies? What facilities and/or difficulties did these 
actors find to exercise their functions with the teams? Objective: The general objective 
of this research is to analyze the actions developed by the professionals who make up 
the framework of supporters of humanization and articulators of PHE, seeking to 
identify (un)favorable aspects (powers and challenges) found by these actors for the 
exercise of their functions. Methodological Path: This is a study with a qualitative 
approach, articulated with a research project completed in 2018, entitled: "Institutional 
Support and Permanent Health Education in a Health Region in the interior of São 
Paulo: an intervention research" (Process FAPESP No. 2016/15199-5). The research 
was carried out in Araraquara and had the participation of 35 professionals, who signed 
the Informed Consent Term - Protocol CAEE 68438217.8.0000.5393. The participants 
of this study were the supporters of humanization and the articulators of PHE, indicated 
by the municipal managers and who work with the primary care health teams in the 24 
municipalities belonging to the RDH III. For the production of data, two meetings of 
analysis of practices were used, recorded in digital media, with an average duration of 
two hours, and transcribed in full. These data were systematized and coded 
automatically through the Software: NVivo. The theoretical framework is based on 
authors from the field of collective health, converging with the public health policies 
that support this study: the NHP and the NPPEH. Results: In the data analysis, two 
main axes were identified: The actions developed by the supporters and articulators 
(actions in favor of the organization of the care network, educational actions and 
diagnostic actions that guide the work); Aspects that facilitate (management support; 
knowledge and experiences to overcome the difficulties encountered) or that make it 
difficult (professional category, conflicts, holding team meetings, unpreparedness to 
deal with a group, understanding their role and feeling of being alone) when carrying 



out their duties with the teams. Final Considerations: This study aimed to contribute 
to the improvement of practices that qualify care and the UHS, through institutional 
support and PHE actions, with the NHP and NPPEH as supporting pillars for the 
exercise of these functions. Actions for the organization of the healthcare network in 
the municipalities and for the updating of professionals are carried out by institutional 
supporters. There are difficulties in dealing with conflicts and in intermediating with 
management. The IS together with the PHE proved to be important tools to integrate 
the health and management teams, as they facilitate the exchange of practices and 
knowledge. Added to this, the practice analysis meetings proved to be another 
powerful work tool that mobilized changes in different contexts. We understand that 
the analysis and dissemination of concrete practices contributes to the advancement 
of debates and reflections on ways to produce health within the scope of the UHS. 
 

KEYWORDS: Unified Health System (UHS). Primary Health Care (PHC). Public 

Health Policies. Institutional Support. Permanent Health Education (PHE). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 

 

MARCUSSI, T. C. C. Poderes y desafíos en la práctica del Apoyo Institucional y 
la Educación Permanente en Salud: experiencias en una región de salud en el 
estado de São Paulo. 2021. 137f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem em Saúde 
Pública) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2021. 
 

Introducción: El Sistema Único de Salud (SUS) cuenta con una red de atención cuya 
Atención Primaria de Salud (APS) es el punto fundamental para ordenar los servicios 
y coordinar la atención. Para enfrentar los desafíos de la implementación del SUS y 
APS, el Ministerio de Salud (MS) construyó políticas públicas como lineamientos para 
la gestión de los servicios y la atención. Uno de ellos es la Política Nacional de 
Humanización (PNH), que propone el Apoyo Institucional (AI) como un dispositivo de 
intervención que transforma las prácticas, a partir de un "modo de hacer", articulando 
las unidades de la red de salud y valorando el diálogo con los equipos. Otra política 
que está vinculada a esto es la Política Nacional de Educación Permanente en Salud 
(PNEPS), que constituye una estrategia para el desarrollo de relaciones y cambios en 
las prácticas en los servicios de salud. Sin embargo, estas políticas proponen 
prácticas que se apartan de las formas tradicionales de operar con equipos y requieren 
estrategias de seguimiento del trabajo en salud que favorezcan los procesos analíticos 
dirigidos a los usuarios y sus necesidades de salud. Deben producirse dispositivos y 
prácticas para la inteligencia artificial y la Educación Permanente en Salud (EPS). Por 
lo tanto, la pregunta orientadora de esta investigación es: ¿Qué acciones han tomado 
los apoyadores institucionales del Departamento Regional de Salud (DRS) de 
Araraquara para la implementación de estas políticas? ¿Qué facilidades y / o 
dificultades encontraron estos actores para ejercer sus funciones con los equipos? 
Objetivo: El objetivo general de esta investigación es analizar las acciones 
desarrolladas por los profesionales que integran el marco de los apoyadores de la 
humanización y articuladores de la EPS, buscando identificar aspectos (des) 
favorables (competencias y desafíos) encontrados por estos actores para la ejercicio 
de sus funciones. Trayectoria Metodológica: Se trata de un estudio con enfoque 
cualitativo, articulado con un proyecto de investigación finalizado en 2018, titulado: 
"Apoyo institucional y Educación Permanente en Salud en una Región de Salud del 
interior de São Paulo: una investigación de intervención" (Proceso FAPESP No. 
2016/15199-5). La investigación se realizó en Araraquara y contó con la participación 
de 35 profesionales, quienes firmaron el Término de Consentimiento Informado - 
Protocolo CAEE 68438217.8.0000.5393. Los participantes de este estudio fueron los 
apoyadores de la humanización y los articuladores de la EPS, señalados por los 
gestores municipales y que trabajan con los equipos de atención primaria de salud en 
los 24 municipios pertenecientes a la DRS III. Para la producción de datos se utilizaron 
dos reuniones de análisis de prácticas, grabadas en medios digitales, con una 
duración promedio de dos horas, y transcritas íntegramente. Estos datos fueron 
sistematizados y codificados automáticamente a través del Software: NVivo. El marco 
teórico se basa en autores del campo de la salud colectiva, convergentes con las 
políticas de salud pública que sustentan este estudio: la PNH y la PNEPS. 
Resultados: En el análisis de datos se identificaron dos ejes principales: Las acciones 
desarrolladas por los apoyadores y articuladores (acciones a favor de la organización 



de la red de atención, acciones educativas y acciones de diagnóstico que orientan el 
trabajo); Aspectos que facilitan (apoyo a la gestión; conocimientos y experiencias para 
superar las dificultades encontradas) o que dificultan (categoría profesional, conflictos, 
realización de reuniones de equipo, falta de preparación para tratar con el grupo, 
comprensión de su rol y sensación de estar solo) a la hora de realizar sus funciones 
con los equipos. funciones con los equipos. Consideraciones finales: Este estudio 
tuvo como objetivo contribuir al mejoramiento de las prácticas que califican la atención 
y el SUS, a través del acompañamiento institucional y acciones de la EPS, con la PNH 
y el PNEPS como pilares de apoyo para el ejercicio de estas funciones. Las acciones 
para la organización de la red asistencial en los municipios y para la actualización de 
los profesionales son realizadas por apoyadores institucionales. Hay dificultades para 
abordar los conflictos y para intermediar con la dirección. La AI junto con la EPS 
demostraron ser herramientas importantes para la integración de los equipos de salud 
y de gestión, ya que facilitan el intercambio de prácticas y conocimientos. Sumado a 
esto, las reuniones de análisis de la práctica demostraron ser otra poderosa 
herramienta de trabajo que movilizó cambios en diferentes contextos. Entendemos 
que el análisis y difusión de prácticas concretas contribuye al avance de debates y 
reflexiones sobre formas de producir salud en el ámbito del SUS. 
 

PALABRAS CLAVE: Sistema Único de Salud (SUS). Atención Primaria de Salud 

(APS). Políticas de salud pública. Apoyo institucional. Educación Permanente en 

Salud (EPS). 
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1 APRESENTAÇÃO 

Caro(a) leitor(a), 

 

Você está prestes a explorar um material que traz a vivência de uma pós-

graduanda que participou, no período de 01 de abril de 2017 a 30 de novembro de 

2018, enquanto bolsista de treinamento técnico pela FAPESP (Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo), na modalidade TT-31 (Processo Nº 2017/05003-

9) vinculada a uma pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-intervenção que tinha como 

título: “Apoio Institucional e Educação Permanente em Saúde em uma Região de 

Saúde do interior de São Paulo: uma pesquisa intervenção”, e o seu objetivo foi 

analisar as práticas profissionais dos apoiadores da Política Nacional de Humanização 

(PNH) e articuladores da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS) e implementar ações junto aos 24 municípios do Departamento Regional de 

Saúde III (DRS III) de Araraquara.  

Ainda, você, leitor(a), poderá notar que, desde a abertura até ao final dessa 

escrita, optamos por adotar o uso das terminologias, que irão nomear e definir as 

participantes do presente estudo (os substantivos, os adjetivos e os artigos 

definidos/indefinidos que os acompanham, por exemplo), no gênero feminino, com o 

sentido de representar todas as profissionais envolvidas nessa pesquisa, por 

considerar que, quando não todas, a grande maioria dessas integrantes são mulheres. 

Reforçamos, assim, as relações que foram construídas ao longo do caminho da 

pesquisa, bem como os atravessamentos existentes com este grupo. Portanto, 

buscando dar voz a essas experiências e exaltar o protagonismo das mulheres no 

campo da ciência, utilizaremos: “pesquisadora(s)”, “apoiadora(s) institucional(is)”, 

“apoiadora(s) de humanização” e “articuladora(s) de EPS”. 

A produção desse texto segue o modelo proposto pelos padrões da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Sendo assim, inauguramos esta dissertação 

a partir da exposição dos elementos pré-textuais: anverso da folha de rosto, verso da 

folha de rosto, folha de avaliação ou aprovação, dedicatórias, agradecimentos, 

 
1 O termo TT corresponde ao nível de bolsa. A modalidade TT-3 é solicitada e concedida para alunos 

graduados do nível superior, que não constem reprovações em seu histórico escolar e que não 
possuam vínculo empregatício. A dedicação do bolsista é de 16 a 40 horas semanais exclusivas às 
atividades de apoio ao projeto de pesquisa. 

 



26 
 

 

epígrafe, resumos (na língua portuguesa e na língua estrangeira), listas (de gráficos, 

de tabelas e de siglas) e sumário. Em seguida, abordaremos os elementos textuais, 

dando início pela apresentação, em que a autora traz aspectos relevantes e suas 

implicações profissionais que irão facilitar o processo de compreensão deste texto. 

Embarcando neste processo, seguiremos com a introdução (a justificativa da pesquisa 

e levantamento do problema, objeto de investigação formulado como pergunta), os 

objetivos (gerais e específicos, que apontam a finalidade do trabalho da presente 

pesquisa), a revisão da literatura (que consiste em mapear a bibliografia já existente 

nos bancos de dados sobre o assunto), o percurso metodológico (o caminho para 

alcançar os objetivos da pesquisa, considerando o tipo de pesquisa, a população, a 

coleta de dados, a análise de dados e o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa), os 

resultados (em que a autora apresenta os dados coletados), a discussão (processo 

de análise e interpretação dos dados obtidos nos resultados, argumentando sua 

opinião e fazendo a ligação entre o problema, os resultados e os outros trabalhos 

anteriormente publicados) e as considerações finais (que serão desenvolvidos os 

impactos da pesquisa e suas implicações para a prática). Por fim, apresentamos os 

elementos pós-textuais: referências, apêndices (todo texto ou documento elaborado 

pela autora a fim de complementar sua argumentação, como termos de autorização 

para a pesquisa) e anexos (texto ou documento não elaborado pela autora que serve 

de fundamentação, comprovação e ilustração, por exemplo: ofício de aprovação e 

aceitação). 

Mas antes de entrar, de fato, na disposição deste estudo, se faz necessário 

compartilhar, rapidamente, com você(s) a minha trajetória profissional. 

No final de 2011, recebi a agradável notícia que passei no vestibular e fui 

chamada para o curso de bacharelado em enfermagem na Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto (EERP) da Universidade de São Paulo (USP), como muitos dizem: “A 

melhor da América Latina”.  

Então, no ano de 2012, iniciei minhas atividades na graduação, momento este 

de novas amizades, muitos aprendizados, grandes desafios... E como todo e qualquer 

aluno, estava empolgada para este novo ciclo da minha vida. Neste caminho, também 

tive o prazer em conhecer pessoas tão especiais, que estarão para sempre em minha 

memória. Em 2015, veio a tão esperada formatura. Enfim, enfermeira!!! E mais um 

sonho que se concretiza. 
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Porém, após pegar o diploma, bateu a preocupação (que imagino ser a mesma 

da grande maioria dos recém-formados): E agora? Que caminho devo investir na 

minha profissão? Residência multiprofissional? Atuar na assistência? Não entendia 

aquele como o meu momento para seguir na carreira acadêmica. Talvez, pela falta de 

maturidade... Pensando em tudo isso, decidi estudar para concursos públicos da área. 

Logo em 2016, abriu o concurso para enfermeiro na minha cidade, Ribeirão 

Preto, e, então, me inscrevi. A data da prova chegou e, dias após, saiu o resultado 

com a classificação. Passei! Mas estava em uma lista de espera e teria que aguardar 

o chamamento. 

Meses após, através de uma amiga, fiquei sabendo da oportunidade de uma 

bolsa de pesquisa com a professora Cinira. Foi aí que tive o privilégio de me aproximar 

da minha futura orientadora. 

Em abril de 2017, inicio, oficialmente, minhas atividades enquanto bolsista do 

projeto de pesquisa, citado logo no início deste capítulo. A bolsista tem o objetivo de 

auxiliar no desenvolvimento do projeto de pesquisa no que tange aos seus processos 

gerenciais, orçamentários, na elaboração de relatórios técnicos e produção científica, 

produzindo atividades com dedicação exclusiva de 40 horas por semana para o seu 

desenvolvimento. Ainda, a participação da bolsista inclui o “aprender fazendo”. Sendo 

assim, experienciamos a realização da pesquisa-intervenção em todas as suas fases.  

A pesquisa foi desenvolvida de modo organizado e articulado. As 

pesquisadoras apostaram na autogestão, em que a trajetória (desde o planejamento 

até os grupos com as apoiadoras da PNH e as articuladoras de EPS) é discutida 

coletivamente.  

A oportunidade de compor este grupo de pesquisa possibilitou uma 

aproximação aos assuntos discutidos nos encontros, por exemplo: as experiências 

desenvolvidas, em planejamento ou em desenvolvimento pelas apoiadoras e 

articuladoras; as ferramentas utilizadas pelas apoiadoras e articuladoras e a 

necessidade de ampliação destas ferramentas; a vivência de algumas das 

ferramentas apontadas, como “Grupo Operativo”, “Reunião de Equipe”, “Análise de 

Implicação” e “Análise de Práticas”. 

Proporcionou, ainda, um espaço rico de discussões e reflexões em relação ao 

conceito de apoio institucional e de EPS, bem como as atividades desenvolvidas pelas 

apoiadoras de Humanização e articuladoras de EPS, utilizando ferramentas que 

visavam à transformação das práticas e melhoria no cuidado prestado à população. 
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Em agosto de 2018, me inscrevi no processo seletivo para a pós-graduação em 

enfermagem em saúde pública na EERP/USP. A proposta apresentada enquanto 

projeto de pesquisa era um estudo de abordagem qualitativa, cujo título: “Apoio 

institucional e articulação de educação permanente em saúde nas equipes de saúde 

da atenção primária”. Foi pensada como parte de uma nova pesquisa PPSUS a ser 

iniciada (período de vigência: 2019 - 2021) e intitulada: “Contribuições da pesquisa-

ação para o desenvolvimento de práticas profissionais em Educação Permanente em 

Saúde e Apoio Institucional: pesquisa intervenção”, que tinha o objetivo de analisar os 

efeitos de uma pesquisa-ação, como ferramenta para a identificação de um problema 

da prática de apoio e de educação permanente a ser investigado no desenvolvimento 

dessas funções. Para o estudo ora pretendido, o local se daria em um município 

pertencente ao DRS III – Araraquara, em discussão com as apoiadoras de 

humanização e articuladoras de EPS, a partir de critérios elaborados e estabelecidos 

em conjunto com essas atoras para seleção do município. As participantes eram as 

apoiadoras de humanização, as articuladoras de EPS e membros das equipes das 

unidades de saúde, acompanhadas por essas atoras, do município escolhido. 

No ano de 2019, me matriculo no mestrado e dou início às atividades propostas 

pelo programa. 

Ainda, no final deste ano, a lista de espera para o concurso de Ribeirão rodou 

e fui convocada para demonstrar interesse na vaga. Minha história na assistência 

enquanto enfermeira de fato começa aqui, mais especificamente no início de fevereiro 

de 2020, em uma Unidade Básica Distrital de Saúde: UBDS Vila Virgínia – Dr. Marco 

Antônio Sahão. Unidade esta que tenho um carinho muito especial, principalmente, 

pela forma como me acolheram. Foi um tremendo de um desafio, mas aprendi muito 

com cada profissional ao qual tive o privilégio de trabalhar. 

Exatamente em 27 de fevereiro de 2020, surge o primeiro caso suspeito de 

infecção pelo novo coronavírus2 em Ribeirão Preto. Desde então, a saúde vem 

passando por momentos singulares e desafiadores. Os profissionais da saúde, assim 

 
2 O novo coronavírus (SARS-CoV-2) é o vírus e agente causador de uma doença respiratória infecciosa: 

a COVID-19 (Coronavirus Disease-2019). Descoberto em 31 de dezembro de 2019, após os primeiros 
casos identificados e registrados na cidade de Wuhan, na República Popular da China. Os principais 
sintomas observados são: febre, tosse seca e falta de ar. Estes sintomas, geralmente, são leves, mas 
com possibilidades de agravamento da doença em pessoas infectadas. A COVID-19 foi reconhecida 
enquanto pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e declarada como Emergência em 
Saúde Pública de importância internacional, pelos impactos significativos na saúde mundial.  

 



29 
 

 

como toda a população, estavam lidando com algo que fugia completamente do nosso 

conhecimento. O uso de máscara e álcool em gel tornou-se obrigatório. Manter o 

distanciamento social foi algo essencial. As mudanças presentes na grande maioria 

das atividades eram algo muito novo, principalmente na área da educação, por 

exemplo, em que as aulas presenciais foram suspensas e passaram a ser online. Lidar 

com as inúmeras perdas (seja de alguém próximo ou de um usuário dos serviços de 

saúde). Os momentos de lockdown no município durante a fase emergencial restritiva 

contra a COVID-19 (fechamento de todo o comércio, podendo funcionar apenas as 

atividades consideradas essenciais). Os casos da doença e o número de mortos 

tomaram um rumo inimaginável e uma proporção assustadora.  

Em meio deste caos, aonde tudo parecia e estava muito incerto, ficamos nos 

questionando como ficaria a nova pesquisa PPSUS, que estava em andamento? 

Como se dariam as atividades planejadas durante este período de pandemia? Como 

ficaria o meu papel dentro deste estudo mais especificamente, tendo o mestrado como 

parte desta pesquisa em vigência?  

Diante dos questionamentos e dos momentos de angústia colocados aqui, 

durante o Exame de Qualificação (EQ)3, os docentes indicados enquanto membros da 

banca examinadora apontaram possíveis caminhos que a pesquisa para o mestrado 

poderia seguir. Sendo assim, algumas alterações foram sugeridas e foi pactuada a 

proposta de realizar um estudo com base na pesquisa do PPSUS anterior, que já 

havia sido finalizada. Projeto este que, conforme mencionado logo na abertura desta 

apresentação, participei efetivamente durante todo o processo enquanto bolsista. 

A proposta de pesquisa é fruto da grande parceria com o DRS III – Araraquara 

e se apoia em resultados obtidos de vários estudos que vêm sendo trabalhados ao 

longo destes últimos dez anos. 

Enfim, confesso que não foi uma tarefa nada fácil chegar até aqui. Tenho 

passado por um turbilhão de sentimentos ao longo destes dois últimos anos. 

 
3 O Exame de Qualificação (EQ) é uma das etapas obrigatória nos cursos de Mestrado e Doutorado da 

EERP, em que o aluno apresenta, em 15 minutos, toda sua trajetória até aqui, desde sua entrada efetiva 
na pós-graduação até a proposta do seu projeto de pesquisa. Há uma comissão examinadora indicada 
para compor a banca deste exame, que tem o objetivo de avaliar o desempenho acadêmico e todo o 
processo de maturidade do aluno em sua área de investigação, colaborando com o estudo apresentado 
ao apontar, inclusive, aspectos relevantes do projeto de pesquisa, sugestões de melhorias no trabalho 
e/ou possíveis alterações para a viabilidade do mesmo. 
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Pouco se ouve falar das dificuldades e obstáculos que enfrentamos nesta 

jornada da pós-graduação. Por muitas vezes pensei em abrir mão do que construí até 

aqui na pesquisa e abandonar tudo... Simplesmente desistir. Porém, tive o apoio de 

pessoas incríveis ao longo destes meses e que me encorajaram, a todo momento, a 

finalizar mais esta etapa. 

Neste ciclo que se encerra, devo reconhecer o quão grande tem sido o desafio 

de exercer a função de enfermeira e, ao mesmo tempo, realizar o mestrado. 

Bom, espero que, chegando até aqui, desperte em você(s) a curiosidade e o 

desejo por explorar(em) o mundo desta obra, desta pesquisa. Espero ainda que esta 

seja uma leitura prazerosa e com uma linguagem acessível a todo o público. 

 

 

Boa leitura! 
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2 INTRODUÇÃO 

Para compreendermos essa pesquisa, se faz necessário abordar sobre o 

sistema público de saúde brasileiro. Portanto, traremos, brevemente, a seguir, alguns 

aspectos do Sistema Único de Saúde (SUS), da Atenção Primária à Saúde (APS) - no 

Brasil, mais comumente conhecida e considerada como Atenção Básica (AB) - e das 

políticas públicas de saúde que estabelecem relações com o presente estudo, sendo 

elas: a Política Nacional de Humanização (PNH) e a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS). 

O direito à saúde, no Brasil até os anos 80, era apenas reconhecido aos 

trabalhadores com carteira assinada e seus respectivos dependentes. Com a 

Constituição Federal (CF) de 1988, a saúde passa a ser definida como “um direito de 

todos e dever do Estado” e se organiza a partir de um Sistema Único de Saúde, 

garantindo o acesso à saúde a todos os brasileiros (BRASIL, 1990a; 2006a). 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 2000). 

 

O SUS é fruto de grandes esforços e lutas incansáveis dos defensores de um 

sistema que garantisse a saúde enquanto um direito do cidadão. 

A estruturação do SUS é guiada pelos princípios doutrinários (universalidade, 

equidade e integralidade) e organizativos (descentralização, regionalização, 

hierarquização e participação dos cidadãos). Estes princípios correspondem a 

diretrizes políticas, organizativas e operacionais, que indicam o modo “como” deve ser 

desenvolvido o “sistema” que se quer institucionalizar (TEIXEIRA, 2011). Ele possui 

uma rede de atenção cujo um dos pontos crucial é a atenção básica, pensada como 

ordenadora de ações, de serviços e coordenadora do cuidado (CECILIO, 2012; 

MAGALHÃES JUNIOR; PINTO, 2014). 

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e de 

serviços de saúde (de diferentes densidades tecnológicas), consideradas 

fundamentais para o alcance da integralidade do cuidado em saúde. Foi consolidada 

pela Portaria n° 03, de 28 de setembro de 2017. 

A atenção básica é caracterizada pelo conjunto de ações de saúde, no contexto 

individual e/ou coletivo, que engloba a promoção e a proteção da saúde, a prevenção 
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de doenças e/ou agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de 

danos e a manutenção da saúde, cuidados paliativos e vigilância em saúde, e é 

apontada como estratégica na reordenação da rede de serviços de um dado território. 

Por isso, busca-se um olhar atento para sua operacionalização (OPAS, 2011).  

A população e os profissionais devem reconhecer a atenção básica como a 

principal porta de entrada no sistema de saúde brasileiro, o contato preferencial dos 

usuários e o centro de comunicação com toda a rede de Saúde. Para tanto, suas 

necessidades de saúde necessitam ser acolhidas (BRASIL, 1990a; CECILIO, 2012; 

MAGALHÃES JUNIOR; PINTO, 2014). 

Um dos caminhos para reorganizar e reestruturar a atenção básica no país é a 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), sendo reconhecida como uma estratégia de 

atenção à saúde que visa à implementação do SUS (CECILIO, 2012).  

A atenção básica, assumida enquanto o primeiro nível de atenção e o contato 

preferencial dos usuários aos serviços de saúde, busca por transformações do objeto 

de cuidado, em que as práticas convencionais focadas na doença são superadas por 

ações voltadas para o indivíduo, sua respectiva família e a comunidade, passando a 

levar em consideração a promoção da saúde, ampliando, assim, o conceito e a 

percepção de processo saúde-doença. 

Sendo assim, a ESF, que reorganiza e norteia a atenção básica, procura 

superar a organização dos serviços de saúde pautada em modelos tradicionais de 

cuidado, centrados na doença e sustentados por uma “queixa-conduta”. 

O SUS, ao longo de toda sua história, demonstrou grandes avanços e desafios 

a serem superados. Exige de todos, que trabalham para sua consolidação, um 

movimento constante de análises e de empreendimentos de ações de mudanças, na 

direção da busca de intervenções efetivas e descobertas tecnológicas que se voltem 

para a qualificação e melhoria do cuidado prestado (BRASIL, 1990a). 

As autoras, Assis, Villa e Nascimento (2003), trazem, em seu estudo, a 

experiência em um município brasileiro no interior do estado da Bahia (Região 

Nordeste do país) que aborda a realidade dos usuários quanto ao acesso aos serviços 

de saúde: 

 

Os usuários se dirigiam diretamente ao balcão de marcação de consultas, 
onde recebiam uma senha e aguardavam para serem atendidos. As filas se 
organizavam de duas formas: consultas por especialidade médica e 
marcação de exames para apoio diagnóstico e terapêutico em laboratórios, 
clínicas ou hospitais conveniados com o SUS. A consulta só poderia ser 
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marcada para o prazo de até oito dias. Algumas pessoas informaram que 
estavam na fila desde às quatro horas da manhã. As que chegaram muito 
cedo conseguiram marcar suas consultas. 

 
 

Vale destacar que estes aspectos atuam no sentido de dificultar e limitar o 

acesso dos usuários à atenção em saúde. Ressaltamos também que, apesar do 

trecho citado logo acima ser de um estudo realizado no ano de 2003, a realidade 

colocada aqui ainda pode ser percebida e ocorrer nos dias atuais, o que muito nos diz 

quanto aos desafios de se construir, no cotidiano das práticas, o direito à saúde, o 

acesso aos serviços de saúde, a integralidade do cuidado, entre outros. 

Outra importante dificuldade encontrada no SUS é em relação à inovação das 

práticas de gestão. Desta forma, o Apoio Institucional (AI) tem se mostrado como um 

dispositivo potente para a transformação dos modelos tradicionais de gerenciar 

pessoas, bem como para a reorganização dos processos de trabalho em saúde 

(FALLEIRO, 2014). 

Para enfrentar os desafios da implementação do SUS e da AB, o Ministério da 

Saúde (MS) vem lançando Políticas, portarias e diretrizes. Uma delas é a Política 

Nacional de Humanização (PNH) que é uma política pública que aposta no Apoio 

Institucional, como uma das ferramentas de gestão a ser realizado por um ator. 

 

     2.1 A Política Nacional de Humanização 

A PNH, também conhecida como HumanizaSUS, foi lançada no ano de 2003. 

É uma política transversal, que tem a finalidade de efetivar e colocar em prática os 

princípios do SUS através da qualificação de ações solidárias de atenção e de gestão, 

estimulando processos coletivos na comunicação compartilhada e nas relações entre 

gestores, trabalhadores e usuários. Fundamenta-se na troca de construção de 

saberes, no trabalho em equipe, no diálogo entre os profissionais, considerando as 

necessidades, desejos e interesses dos atores da saúde. Ela se estrutura a partir de 

princípios, método, diretrizes e dispositivos (BRASIL, 2004; 2013). 

Esta política é pautada nos princípios: transversalidade; indissociabilidade 

entre atenção e gestão; protagonismo; corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos 

e dos coletivos. É norteada pela valorização da dimensão subjetiva e social em todas 

as práticas de atenção e de gestão, para estimular e fortalecer processos integradores 

e promotores de compromissos e responsabilização. Também, estimula processos 



35 
 

 

envolvidos com o produzir saúde e sujeitos. Busca pelo fortalecimento do trabalho em 

equipe multiprofissional, para estimular a transdisciplinaridade e a grupalidade. Atua 

em rede com maior conectividade, de forma cooperativa e solidária, em consonância 

com os princípios do SUS. Ainda, utiliza de informação, da comunicação, da educação 

permanente e dos espaços da gestão e na construção da autonomia e do 

protagonismo de sujeitos e de coletivos. 

As diretrizes da PNH compreendem: acolhimento; gestão participativa e 

cogestão; ambiência; clínica ampliada e compartilhada; valorização do trabalhador; 

defesa dos direitos dos usuários (BRASIL, 2004; 2013). 

O método que a política percorre é na inclusão dos diversos atores do SUS 

(gestores, trabalhadores da saúde e usuários) no processo de produção e gestão do 

cuidado e nos processos de trabalho. Segundo Brasil (2013), algumas estratégias são 

essenciais para “humanizar o SUS”, levando em consideração a construção e a 

produção coletiva entre os trabalhadores, usuários e gestores do serviço de saúde”. 

A Clínica Ampliada e Compartilhada é uma das diretrizes da PNH que contribui 

para uma abordagem clínica que considera a complexidade do processo saúde-

doença e a singularidade do sujeito. Permite afetos nas relações clínicas e 

qualificação do diálogo, possibilitando decisões compartilhadas. 

Compreendemos que a PNH se constitui como uma política transversal, com 

ações que permeiam as políticas de gestão e de produção do cuidado, buscando 

construir a produção de coletivos e o fortalecimento de novas relações entre os 

gestores, os profissionais e os usuários dos serviços de saúde. Tais preceitos vão ao 

encontro dos conceitos integral e participativa da APS e reafirmam os princípios do 

SUS (CASANOVA; TEIXEIRA; MONTENEGRO, 2014). 

A PNH não é um conjunto de normativas a serem seguidas à risca, ao contrário, 

propõe a criação de formas específicas, adequadas a cada localidade e inventada 

pelos coletivos em análise. A PNH, como política pública processual e inclusiva que 

assume a humanização das práticas de saúde, se estrutura a partir de experiências, 

práticas concretas no cenário da saúde, permitindo o avanço do apoio institucional 

enquanto dispositivo fundamental que promove o “exercício político público no âmbito 

do SUS” (GUEDES; ROZA; BARROS, 2012). 
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     2.2 A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) foi 

implantada no ano de 2004, instituída como uma estratégia do SUS por meio da 

Portaria GM/MS n° 198, de 13 de fevereiro de 2004 e tem a transformação dos 

processos de formação e de trabalho na saúde como seu marco teórico: 

 

Art. 1º. Fica instituída a Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o 
desenvolvimento de trabalhadores para o setor. 

 

A EPS deve ser compreendida como parte da construção do pensar e agir 

sobre as práticas dos profissionais a partir de uma concepção pedagógica 

problematizadora do cotidiano do trabalho, contribuindo, assim, para a organização 

do processo de trabalho que visem a produção de mudanças do contexto. Desta 

forma, a Educação Permanente (EP) se faz enquanto aprendizagem no cotidiano, 

amparada pela aprendizagem significativa e tem o objetivo de incentivar esta reflexão 

da realidade por meio de um “olhar ampliado” (BRASIL, 2018b). 

Ao longo do período, iniciativas foram estabelecidas à fim de “estimular, 

acompanhar e fortalecer a qualificação profissional dos trabalhadores da área [...] a 

partir da realidade local e da análise coletiva dos processos de trabalho”, buscando 

por mudanças das práticas de saúde que vão ao encontro dos princípios fundamentais 

do SUS. Um exemplo deste incentivo é a implementação dos processos de integração 

ensino-serviço-comunidade (BRASIL, 2018b).  

Neste sentido, a EP se estabelece enquanto estratégia para o desenvolvimento 

das relações e das práticas nos serviços de saúde, com o objetivo de promover a 

transformação das ações desenvolvidas no trabalho em saúde. 

 

     2.3 O Apoio Institucional 

No Brasil, o apoio institucional foi proposto por Gastão Campos e surgiu a partir 

da concepção do método Paidéia4, que busca articular saberes e práticas no âmbito 

da saúde coletiva e em outras áreas, como da análise institucional, correlacionando 

conceitos e tecnologias no movimento de construção coletiva de análise do trabalho 

(BRASIL, 2008; 2010; MACHADO, MATTOS, 2015). 

 
4 Método Paidéia: também conhecido como o método da roda, fundamentado na capacidade de 
construir e produzir trabalho em um espaço coletivo. 
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O apoio institucional consiste em uma função que busca pela reformulação dos 

modos tradicionais de coordenar, planejar, supervisionar e avaliar em saúde, tendo 

como principal objetivo acompanhar, apoiar e desencadear uma qualificação nos 

processos de trabalho junto às equipes de saúde, por meio de uma análise coletiva 

do trabalho e da autogestão (CASANOVA; TEIXEIRA; MONTENEGRO, 2014). 

Desta forma, o Apoio Institucional é pensado enquanto um dispositivo de 

intervenção que propõe mudanças essenciais para a implementação do SUS como 

uma política pública efetiva e para o fortalecimento da atenção básica, a partir de um 

“modo de fazer”.  

Pensando nisso, Benevides e Passos (2005, p. 570) afirmam que: “o fato de o 

SUS ter se constituído como um texto legal, sua dimensão ‘de direito’, não pode 

esgotar o que na experiência concreta se dá como o movimento constituinte e 

contínuo da reinvenção do próprio SUS”. 

Sendo assim, o apoio é considerado uma função que incentiva a construção de 

formas de trabalhar nos serviços de saúde, articulando as unidades que formam a 

rede de saúde e proporcionando o diálogo com as equipes, tendo o objetivo de 

disparar transformações das práticas em saúde. 

Neste sentido, o apoio institucional e a EPS são pensados como estratégias de 

luta para a afirmação e consolidação do SUS.  

 

     2.4 A participação na pesquisa PPSUS 

Considerando as particularidades apontadas nos tópicos acima, o Centro de 

Desenvolvimento e Qualificação para o SUS (CDQ-SUS) do Departamento Regional 

de Saúde III de Araraquara (DRS III – Araraquara) vêm executando potentes 

estratégias para prática e para o desenvolvimento de políticas públicas de saúde em 

concordância com os princípios do SUS. Uma dessas estratégias compreende a 

própria articulação com os gestores dos municípios em defesa de que estes apontem 

algum(uns) profissional(is) local(is) que serão tidos como referência para a 

interlocução, em contexto local e loco-regional, na implementação das ações da PNH 

e da PNEPS. Estes profissionais correspondem aos apoiadores de humanização e 

aos articuladores de EPS. Além disso, o CDQ do DRS III desenvolve apoio técnico 

aos municípios e encontros periódicos em favor do exercício da EPS junto a estes 

trabalhadores. 
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O Departamento Regional de Saúde (DRS) é uma divisão administrativa da 

Secretaria de Estado da Saúde (SES) de São Paulo, que visa atender as propostas 

do Decreto DOE nº 51.433, de 28 de dezembro de 2006. Através deste decreto, o 

Estado foi dividido em 17 Departamentos de Saúde (Grande São Paulo, Araçatuba, 

Araraquara, Baixada Santista, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Marília, 

Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, 

São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté), que têm a responsabilidade de 

coordenar, no âmbito regional, as ações da SES e promover a articulação intersetorial 

entre os municípios. 

A seguir, observaremos o mapa que retrata a divisão do Estado de São Paulo 

por Departamentos de Saúde: 

 

Figura 1 – Departamentos Regionais de Saúde do Estado de São Paulo. 

  

 
 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Estado de São Paulo, 2012. 

 

Como estratégia de gestão, o CDQ desenvolveu a criação de atores 

municipais: os articuladores de EPS (2008) e os apoiadores de humanização (2013), 

https://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/drs-i-grande-sao-paulo
https://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/drs-ii-aracatuba
https://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/drs-iii-araraquara
https://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/drs-iv-baixada-santista
https://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/drs-v-barretos
https://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/drs-vi-bauru
https://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/drs-vii-campinas
https://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/drs-viii-franca
https://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/drs-ix-marilia
https://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/drs-x-piracicaba
https://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/drs-xi-presidente-prudente
https://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/drs-xii-registro
https://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/drs-xiii-ribeirao-preto
https://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/drs-xiv-sao-joao-da-boa-vista
https://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/drs-xv-sao-jose-do-rio-preto
https://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/drs-xvi-sorocaba
https://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/drs-xvii-taubate
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para que, nos 24 municípios de sua abrangência, tivesse parceiros com quem 

pudesse dialogar sobre as possibilidades de atuação junto às equipes de saúde, na 

perspectiva de intervenção nos processos de trabalho, a partir de um projeto ético, 

estético e político, que convoca as duas políticas em questão.   

Sendo assim, no DRS III, foi instituído um Apoiador de Humanização e/ou um 

Articulador de Educação Permanente em Saúde em cada Município, podendo o 

mesmo profissional exercer as duas funções. Estes atores são trabalhadores que 

atuam em suas cidades de referência e que foram escolhidos, pelo gestor municipal 

(o secretário municipal de saúde), a partir de um pedido do CDQ-SUS do DRS III, para 

realizarem/desencadearem ações de apoio institucional e de EPS junto às suas 

respectivas equipes. Estes trabalhadores, na maioria das vezes, não são exclusivos 

para o desenvolvimento desta função, dividindo seu tempo de trabalho com outras 

atribuições referentes à sua categoria profissional. Contam com o CDQ para a 

discussão e reflexão das ações que desenvolvem e pretendem desenvolver, 

facilitando a viabilização das mesmas, aproximando da perspectiva proposta pela 

política de Humanização que deve ocorrer nos territórios de forma descentralizada e 

democrática, tendo como foco as necessidades dos usuários da rede. 

Neste sentido, as ações dos apoiadores de Humanização e dos articuladores 

de EPS se fazem junto às equipes, em especial, de atenção básica, auxiliando-as a 

pensarem sobre os processos de trabalho em saúde. 

Campos (2014, p. 987) traz o conceito de apoio institucional como “um recurso 

metodológico que busca reformular os tradicionais mecanismos de gestão. Trata-se 

de um modo para fazer cogestão. Pressupõe postura interativa, tanto analítica quanto 

operacional”, buscando fugir do sentido habitual que diversas escolas de gerência 

predominam sobre os profissionais ao não atuarem de forma participativa e 

comunicativa. 

Das questões apresentadas pelos articuladores e apoiadores, uma delas 

chamou atenção e foi objeto de investimento por parte da gestão estadual: a 

necessidade de instrumentalização para o desenvolvimento das funções, que tinham 

como ponto comum o trabalho de apoio dirigido às equipes de saúde municipais para 

a produção de um cuidado mais efetivo ao usuário. 

Considerando a situação colocada, o DRS fez uma encomenda a uma 

instituição formadora, pensando na construção de um projeto de pesquisa produzido 

coletivamente com a instituição demandante e parceira, ofertado ao grupo de 
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apoiadores e articuladores na modalidade de pesquisa intervenção. É em meio a este 

contexto que surgem as propostas de pesquisas PPSUS neste território, bem como a 

pesquisa considerada para este estudo, que estimula vivências de ferramentas para 

o trabalho em saúde. 

O grupo de apoiadoras e articuladoras, ao tomarem conhecimento da 

pesquisa PPSUS, manifestaram a possibilidade de participação. Sendo assim, 

construímos um contrato para a realização deste trabalho, pactuando uma agenda de 

trabalho mensal com horários pré-definidos de início e término destes encontros, 

informando os gestores municipais do andamento do trabalho para a sustentação e 

favorecimento da participação de articuladores e apoiadores. 

A partir da encomenda, o primeiro encontro foi um dispositivo disparador para 

o processo de intervenção no grupo, que servia de exemplaridade para as 

intervenções a serem realizadas nos municípios pelo grupo de apoiadoras e 

articuladoras, numa lógica que busca se afastar da reprodução. As ferramentas de 

trabalho utilizadas pelas apoiadoras de humanização e pelas articuladoras de EPS 

foram mapeadas e o grupo de pesquisadoras propôs outras ferramentas possíveis de 

serem vivenciadas, conforme observamos nos quadros a seguir:  

 

Quadro 1 - Elenco das ferramentas apontadas pelas apoiadoras de 

humanização e/ou articuladoras de EPS durante o primeiro encontro da 

pesquisa PPSUS. 

 
FERRAMENTAS APONTADAS PELAS APOIADORAS E/OU 

ARTICULADORAS 
 

Palestra com usuários 

Café com Resultados 

Yoga 

Educação Continuada 

Reunião de Equipe 

Programa de Formação em Saúde e Trabalho 

Grupo Focal 
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Territorialização 

       Fonte: Elaborado com o grupo de apoiadoras/articuladoras e de pesquisadoras da pesquisa 
PPSUS. 

 

Quadro 2 - Elenco das propostas de ferramentas apontadas pelas 

pesquisadoras durante o primeiro encontro da pesquisa PPSUS. 

 
FERRAMENTAS PROPOSTA PELAS PESQUISADORAS 

 

Fotografia 

História/Contos 

Grupo Operativo 

Trabalho com Grupo 

Análise de Implicação Profissional por meio da Análise de Práticas 

Narrativas 

       Fonte: Elaborado com o grupo de apoiadoras/articuladoras e de pesquisadoras da pesquisa 
PPSUS. 

  

Segundo Mérini e Ponté (2008) os interesses de profissionais, em geral, 

quando participam de uma pesquisa intervenção é o desenvolvimento das boas 

práticas profissionais ao passo que o interesse dos pesquisadores é a produção de 

conhecimento científico. 

Nos encontros seguintes, novas demandas foram apresentadas por todas as 

integrantes, aonde apoiadoras e articuladoras solicitaram vivências, apresentação de 

conceitos e formação para desenvolver suas funções. 

Tendo em vista as novas demandas propostas pelas apoiadoras de 

humanização e articuladoras de EPS, nos fez compreender sobre as ferramentas 

significativas para estas participantes e a necessidade de colocar situações 

observadas e presenciadas no cotidiano dos serviços de saúde, refletindo 

coletivamente acerca dos problemas enfrentados e, assim, possibilitar mudanças das 

práticas profissionais. 

Desta forma, articular ações de educação permanente significa desenvolver 

ações junto a diversos setores do município e nas equipes de saúde, a fim de 
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favorecer a análise coletiva do processo de trabalho tendo como finalidade o cuidado 

em saúde.  

Por sua vez, o trabalho da apoiadora institucional consiste em criar dispositivos 

para auxiliar equipes na análise reflexiva sobre o que produzem, como, para quê, por 

quê, para quem e com quem. Assim, essa função não é de supervisionar, dar 

conselhos, passar informações da gestão ou adequar o trabalho ao plano do gestor, 

nem de apaziguar conflitos (FORTUNA, 2015; FORTUNA et al., 2018). 

As profissionais que exercem estas funções, não têm tido, necessariamente, 

este o entendimento. Ainda, esta também não é a lógica dominante entre os gestores 

municipais. 

A escolha e aceitação dessas funções, assim como a participação nos 

encontros e atividades propostas, é guiada pelo entendimento mencionado acima, por 

compreendermos que os conceitos orientam as práticas. 

Há, ainda, uma certa flutuação da participação nos encontros programados, 

que é provocada pelos compromissos com a assistência direta, pela dificuldade de 

transporte para se deslocar até o local do evento e pela troca rotineira de indicação 

realizada pelos gestores municipais, disparadas, pela troca das pessoas que ocupam 

este cargo de gestor e/ou, por vezes, à pedido da própria apoiadora/articuladora.  

Pensando nisso, esperamos contribuir com este trabalho para o fortalecimento 

e análise sobre o apoio institucional e a EPS nas ações com as equipes de saúde, a 

fim de identificar quais suas potências e possíveis desafios que influenciam no 

desenvolvimento destas ações. 

Sendo assim, tem-se como questão norteadora desta pesquisa: Quais ações 

têm sido realizadas pelas Apoiadoras de Humanização e Articuladoras de EPS para 

a implementação das duas políticas públicas? Quais facilidades e/ou dificuldades que 

estas atoras têm encontrado para exercer suas funções junto às equipes?  
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3 OBJETIVOS 
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3 OBJETIVOS 

     3.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar as ações desenvolvidas pelas apoiadoras de humanização e pelas 

articuladoras de educação permanente em saúde, identificando aspectos 

(des)favoráveis (potências e desafios) para o exercício de suas funções com as 

equipes de saúde da atenção básica dos municípios pertencentes ao DRS III de 

Araraquara.  

 

 

     3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar e caracterizar as ações de apoio institucional e de EPS 

desenvolvidas pelas apoiadoras de humanização e articuladoras de EPS com as 

equipes de saúde da atenção básica. 

 

- Identificar as potências e os desafios no desenvolvimento das funções de 

apoio institucional e de EPS junto às equipes de saúde da atenção básica.  
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

A fim de sintetizar e revelar os aspectos citados na literatura científica, foi 

realizada uma busca de publicações nas diversas bases de dados no que diz respeito 

às ações desenvolvidas pelos apoiadores institucionais. 

Esta revisão foi realizada no mês de setembro de 2021. Como critério de 

inclusão, foram contemplados os artigos disponibilizados na internet e publicados na 

íntegra ao longo destes últimos três anos, ou seja, consideramos o período 

compreendido entre 2018 e 2021. 

Após a definição da questão para a presente pesquisa bibliográfica, realizamos 

uma busca nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) a fim de elencar e 

selecionar os descritores5 mais pertinentes para este estudo. Sendo assim, optamos 

por utilizar os termos: Atenção Primária à Saúde (enquanto descritor controlado) e 

Apoio Institucional (na qualidade de descritor não controlado). Esta investigação foi 

realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na Scientific Electronic Library 

Online (SciELO)6. O link de busca utilizado foi (“apoio institucional” OR “institutional 

support”) AND (“atenção primária à saúde” OR “primary health care”) AND (2018 OR 

2019 OR 2020 OR 2021). 

Na literatura científica encontradas nas bases de dados, não há os termos 

“apoiador de humanização” e “articulador de EPS” designados enquanto descritores, 

visto que estas são nomenclaturas utilizadas e reconhecidas a partir de uma demanda 

e da criação destas funções pelo DRS III de Araraquara. Por este motivo, o descritor 

utilizado para esta pesquisa foi “apoio institucional” por entender que este termo 

contempla a prática das duas profissionais (tanto as apoiadoras quanto as 

articuladoras). 

De acordo com esta pesquisa, foram encontrados 56 artigos disponíveis na 

íntegra na BVS e 22 na SciELO. Durante a revisão, identificamos publicações 

produzidas nas seguintes bases de dados: 35 na Medical Literature Analyses and 

Retrieval Sistema online (Pubmed/MEDLINE); 15 na Literatura Latino-Americana e do 

 
5 Os descritores são um conjunto de termos utilizados como uma única linguagem para indexar e 

organizar a informação nos artigos científicos, podendo ser classificados em: controlados (empregados 
para indexar os artigos nas bases de dados) ou não-controlados (palavras textuais e seus sinônimos 
ou, até mesmo, siglas). 

 
6 BVS e SciELO são bibliotecas digitais que possuem acesso livre e são responsáveis pela circulação 

das publicações bibliográficas de periódicos científicos. 
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Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); 06 no Banco de Dados em Enfermagem 

(BDENF – Enfermagem); 01 na BBO - Bibliografia Brasileira de Odontologia (BBO – 

Odontologia); 01 no Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS); 01 

no MOSAICO – Saúde Integrativa; 01 na Pan American Health Organization (PAHO-

IRIS); 01 na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (Sec. Est. Saúde SP); 01 

na Coleciona SUS. 

Após a leitura do título dos artigos publicados, exclusão daqueles duplicados e 

consulta ao resumo destas produções, foram selecionadas 08 publicações, 

consideradas de relevância para este estudo e que atenderam aos critérios de 

inclusão pré-estabelecidos. A seguir, divulgaremos a seleção dos artigos publicados 

para a presente pesquisa e suas respectivas bases de dados. 

 

Tabela 1 – Artigos selecionados para o estudo e as bases de dados relativas às 

publicações. 

N°  Referências dos Artigos Ano de 
Publicação 

  
LILACS  

 

1 
Apoio Institucional na ótica de gestores, apoiadores e 
trabalhadores: uma aproximação da realidade a partir de 
diferentes lugares 

(Autores: Machado, Sávia Souza; Moreira, Luiz Carlos 
Hubner; Nascimento, Maria Ângela Alves do; Casotti, Elisete) 

2018 

2 
Apoio institucional na atenção básica: análise dos efeitos 
relatados  

(Autores: Guizardi, Francini Lube; Lemos, Ana Silvia 
Pavani; Machado, Felipe Rangel de Souza; Passeri, 

Leonardo) 

2019 

3 
Estudo de caso sobre o apoio institucional na gestão federal 
da Atenção Básica no Brasil  
(Autores: Guizardi, Francini Lube; Passeri, Leonardo; Lemos, 

Ana Silvia Pavani; Machado, Felipe Rangel de Souza) 

2019 

4 
A burocracia cordial: a implantação da estratégia de apoio 
institucional na política nacional de atenção básica em saúde  

(Autores: Machado, Felipe Rangel de Souza; Guizardi, 
Francini Lube; Lemos, Ana Sílvia Pavani) 

2019 

http://www.bvseps.icict.fiocruz.br/lis-search/resource/35380
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lis-34770
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Machado,%20S%C3%A1via%20Souza%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Moreira,%20Luiz%20Carlos%20Hubner%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Moreira,%20Luiz%20Carlos%20Hubner%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Nascimento,%20Maria%20%C3%82ngela%20Alves%20do%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Casotti,%20Elisete%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Guizardi,%20Francini%20Lube%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Lemos,%20Ana%20Silvia%20Pavani%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Lemos,%20Ana%20Silvia%20Pavani%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Machado,%20Felipe%20Rangel%20de%20Souza%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Passeri,%20Leonardo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Passeri,%20Leonardo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Guizardi,%20Francini%20Lube%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Passeri,%20Leonardo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Lemos,%20Ana%20Silvia%20Pavani%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Lemos,%20Ana%20Silvia%20Pavani%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Machado,%20Felipe%20Rangel%20de%20Souza%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Machado,%20Felipe%20Rangel%20de%20Souza%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Guizardi,%20Francini%20Lube%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Guizardi,%20Francini%20Lube%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Lemos,%20Ana%20S%C3%ADlvia%20Pavani%22


48 
 

 

5 
Supervisão de agentes comunitários de saúde na Estratégia 
Saúde da Família: entre controle, apoio e formação  

(Autores: Marinho, Cristiane da Silva; Bispo Júnior, José 
Patrício) 

2020 

6 
Saúde do trabalhador: o fortalecimento da educação 
permanente em saúde a partir da construção de um seminário  

(Autores: Campos, Vinícius; Garcia-Jr, Carlos Alberto 
Severo; Cunha, Letícia Blasius da; Fagundes, 

Luana; Bolognini, Thaís) 

2020 

  
Coleciona SUS 

 

7 
Grupos BALINT-PAIDÉIA: uma clínica reflexiva para as 
equipes de AP no âmbito da saúde mental 

(Autores: Bruinjé, Maike; Santos, Deivisson Vianna Dantas 
dos) 

2019 

  
MEDLINE 

 

8 
Planejamento e apoio no processo de trabalho das equipes de 
atenção básica no Nordeste: análise do PMAQ-AB (3º ciclo). 

(Autores: Silva, Gladston Thalles da; Carvalho, Ferdinando 
Oliveira; Vieira-Meyer, Anya Pimentel Gomes 

Fernandes; Gomes, Gessyka Mayara Soares; Bezerra, Lis 
Maria Machado Ribeiro; Camelo, Rayssa Veras; Barbosa 

Filho, Valter Cordeiro) 

2021 

   

Total de Artigos Selecionados 08 

Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação 

 

A partir da tabela apresentada acima, podemos notar que, dos 08 artigos 

selecionados, 06 foram identificados na base de dados LILACS, 01 na Coleciona SUS 

e 01 na MEDLINE. 

Ainda, observamos que estes artigos foram publicados em 07 periódicos, 

sendo: 02 na “Physis (Revista de Saúde Coletiva)”; 01 na “Saúde Debate”; 01 na 

“Revista de Saúde Pública do Paraná”; 01 na “Trabalho, Educação e Saúde”; 01 na 

“Interface”; 01 na “Ciência & Saúde Coletiva”; 01 na “Arquivos de Ciências da Saúde 

da UNIPAR”. 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Marinho,%20Cristiane%20da%20Silva%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bispo%20J%C3%BAnior,%20Jos%C3%A9%20Patr%C3%ADcio%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bispo%20J%C3%BAnior,%20Jos%C3%A9%20Patr%C3%ADcio%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Campos,%20Vin%C3%ADcius%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Garcia-Jr,%20Carlos%20Alberto%20Severo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Garcia-Jr,%20Carlos%20Alberto%20Severo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Cunha,%20Let%C3%ADcia%20Blasius%20da%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Fagundes,%20Luana%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Fagundes,%20Luana%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bolognini,%20Tha%C3%ADs%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bruinj%C3%A9,%20Maike%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Santos,%20Deivisson%20Vianna%20Dantas%20dos%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Santos,%20Deivisson%20Vianna%20Dantas%20dos%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Gladston%20Thalles%20da%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Carvalho,%20Ferdinando%20Oliveira%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Carvalho,%20Ferdinando%20Oliveira%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Vieira-Meyer,%20Anya%20Pimentel%20Gomes%20Fernandes%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Vieira-Meyer,%20Anya%20Pimentel%20Gomes%20Fernandes%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Gomes,%20Gessyka%20Mayara%20Soares%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bezerra,%20Lis%20Maria%20Machado%20Ribeiro%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bezerra,%20Lis%20Maria%20Machado%20Ribeiro%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Camelo,%20Rayssa%20Veras%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Barbosa%20Filho,%20Valter%20Cordeiro%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Barbosa%20Filho,%20Valter%20Cordeiro%22
https://revistas.unipar.br/index.php/saude
https://revistas.unipar.br/index.php/saude
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Quanto ao ano de publicação, foi verificado que, destes artigos encontrados, 

01 pertence ao ano de 2018, 04 foram publicados no ano de 2019, 02 localizados no 

ano de 2020 e 01 foi divulgado no ano de 2021. 

Em relação ao idioma dos artigos elegidos, revelamos que a maioria dos 

estudos analisados foram publicados na língua portuguesa e apenas 01, além de estar 

no português, foi publicado na língua estrangeira (inglês). 

Existem muitas produções científicas que retratam as práticas do apoio 

institucional em diferentes realidades. Desta forma, o contexto destes estudos foi 

diversificado, sendo identificadas experiências na Saúde da Família, na Saúde Mental, 

na Saúde do Trabalhador e no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). 

O conjunto de estudos encontrados, que adota as práticas do apoio institucional 

na atenção primária à saúde, evidencia a importância da utilização de novos 

dispositivos, de ferramentas conceituais e metodológicas que possibilitem o manejo 

da gestão e do cuidado em saúde em direção à institucionalização do SUS.  

Outro ponto interessante de análise foram os diferentes entendimentos, os 

diversos sentidos e significados atribuídos ao conceito de apoio institucional, 

resultando na diversificação de sua implementação nos serviços de saúde. 

Segundo a literatura, o apoio institucional não é alcançado devido a diversos 

fatores que influenciam no exercício desta função, impedindo sua efetiva ação e o 

avanço da real proposta do apoio institucional.  

Os principais aspectos encontrados na literatura científica, a partir da busca 

realizada, retratam que os participantes reconhecem o apoio institucional como um 

trabalho positivo. Porém, ainda há desafios a serem superados, como: a sobrecarga 

de atividades, o número insuficiente de profissionais que exercem a função de 

apoiador e a necessidade de ficarem mais próximos aos territórios. Ainda, os gestores 

possuem uma concepção limitada em relação à prática destes trabalhadores, sendo 

destinados a uma atividade restrita à supervisão, ou seja, de controlar o trabalho que 

é desenvolvido pelos profissionais das unidades de saúde. Por sua vez, os apoiadores 

são vistos pelas equipes de saúde como um profissional que responde a questões 

gerenciais e administrativas da unidade, desconhecendo ações que potencializem a 

melhoria do processo de trabalho nos serviços de saúde. 

Outro artigo analisa o papel do apoiador institucional, como o profissional 

responsável pela condução das políticas públicas, pautado em questões relacionadas 
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ao vínculo e ao conhecimento do seu contexto. Este estudo reconhece que há um 

avanço na implantação do apoio institucional. Contudo, há uma dificuldade na 

manutenção e/ou replicação da estratégia em seu contexto (MACHADO; 

GUIZARDI; LEMOS, 2019). 

Foi possível verificar estudos que ressaltam algumas sugestões para melhoria 

do apoio, como a necessidade de espaços para análise que visem o envolvimento 

entre os gestores, os apoiadores e as equipes, a fim de produzir o reconhecimento da 

prática de apoio e consolidação enquanto uma estratégia de fortalecimento da 

cogestão (MACHADO et al. 2018; GUIZARDI et al. 2019a). 

A busca realizada destacou produções científicas que abordam os efeitos 

relacionados à intervenção do apoio institucional na atenção básica, com o objetivo 

de identificar e problematizar questões relevantes para sua consolidação (MACHADO 

et al. 2018; GUIZARDI et al. 2019ª; GUIZARDI et al. 2019b). Retrata, também, que a 

função apoio promove impacto na prática social que permeia a realidade dos serviços 

de saúde (GUIZARDI et al. 2019a). 

Quanto à prática educativa, o trabalho do apoiador institucional parece estar 

vinculado a processos formativos pontuais, instrumentais e direcionados para o 

controle de agravos (MARINHO; BISPO JÚNIOR, 2020). Por outro lado, foi 

identificado que as equipes de apoio realizam reuniões e planejamento das ações, 

autoavaliação, monitoramento e análise dos indicadores de saúde como fonte para a 

reorganização dos processos de trabalho. Neste estudo, concluiu que houve 

melhorias no processo de trabalho das equipes. Porém, mudanças ainda são 

necessárias no enfrentamento do trabalho fragmentado e verticalizado (SILVA et al., 

2021). 

Por fim, um dos artigos inclui o Grupo “BALINT-PAIDÉIA”7 enquanto clínica 

reflexiva para as equipes de saúde mental da atenção primária. Os autores do estudo 

selecionado consideram que este método contribui para ampliar as análises e 

intervenções nos processos de trabalho em saúde (BRUINJÉ; SANTOS, 2019). 

 

 

 

 
7 Grupo “BALINT-PAIDÉIA”: assim chamado por compreender uma variação do método grupal, a partir 

de contribuições dos grupos Balint e do método Paidéia. 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Marinho,%20Cristiane%20da%20Silva%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bispo%20J%C3%BAnior,%20Jos%C3%A9%20Patr%C3%ADcio%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bruinj%C3%A9,%20Maike%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Santos,%20Deivisson%20Vianna%20Dantas%20dos%22
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

Neste tópico da dissertação, iremos abordar todo o caminho percorrido ao 

longo da pesquisa, visando ao alcance dos objetivos propostos para este estudo. 

O presente trabalho se desenha a partir de um recorte (parte) de uma pesquisa 

maior finalizada no ano de 2018 (Período de vigência do projeto: de 01 de dezembro 

de 2016 a 30 de novembro de 2018), intitulada: “Apoio Institucional e Educação 

Permanente em Saúde em uma Região de Saúde do interior de São Paulo: uma 

pesquisa intervenção”, aprovada em 2016, pelo edital da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), na modalidade Programa de Pesquisas 

para o Sistema Único de Saúde (PPSUS), enquadrando-se no eixo 3 - Tecnologia e 

inovação no SUS, tendo, como linha temática, as práticas profissionais no SUS e suas 

transformações, inserida na sublinha: formação profissional e educação permanente 

nos serviços de saúde. Projeto este financiado pela FAPESP, Ministério da Saúde 

(MS), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP) - Processo N° 2016/15199-5, 

sob coordenação da Profa. Dra. Cinira Magali Fortuna, que envolveu os 24 municípios 

pertencentes ao Departamento Regional de Saúde de Araraquara (DRS III - 

Araraquara). Tratou-se de um estudo de abordagem qualitativa do tipo pesquisa-

intervenção, que objetivou analisar as práticas profissionais dos apoiadores 

municipais da Política Nacional de Humanização (PNH) e dos articuladores municipais 

de Educação Permanente em Saúde (EPS) e implementar ações junto a estes 

municípios do DRS III. Teve a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (EERP/USP) como instituição sede do projeto e o 

Departamento Regional de Saúde de Araraquara (DRS III) e o Departamento de 

Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) como instituições 

parceiras da pesquisa (FORTUNA et al., 2018). 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, por explorar e articular os 

sentidos que perpassam pela teoria, pela prática e, inclusive, pela pesquisa. Ainda, 

este tipo de estudo possibilita a observação de diversos significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes. Desta forma, compreender estes aspectos 

nos permite conhecer um espaço mais profundo de relações, processos e fenômenos 

(MINAYO, 2013).  
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Segundo Marconi e Lakatos (2009), o objetivo de uma pesquisa científica não 

está restrito ao desenvolver um relatório ou descrever os dados pesquisados, mas de 

fazer um relato, de cunho interpretativo, de todo o desenvolvimento dos dados obtidos. 

Por sua vez, a pesquisa qualitativa tem a finalidade de refletir e responder às 

questões que vão emergir no processo de ‘pesquisar’, para as quais a metodologia 

quantitativa tradicional pode ser considerada insuficiente (FERIGATO, CARVALHO, 

2011). 

O pesquisador estará inserido no campo de estudo. Influenciará e será 

influenciado pelo simples fato de sua presença neste espaço, transformando, assim, 

seu objeto de estudo.   

 

     5.1 Local do Estudo 

A coleta de dados da presente pesquisa foi realizada em Araraquara, município 

este pertencente ao DRS III, após discussão conjunta com as apoiadoras de 

humanização e articuladoras de EPS, a partir do que foi pactuado para a realização 

dos encontros mensais com estas atoras.  

O DRS III faz parte da Rede Regional de Atenção à Saúde 13 (RRAS 13)8 do 

estado de São Paulo e abrange 24 municípios que são divididos em quatro regiões de 

saúde, sendo elas: Central (Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul, 

Gavião Peixoto, Motuca, Rincão, Santa Lúcia e Trabiju); Coração (Descalvado, 

Dourado, Ibaté, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito e São Carlos); Centro-Oeste 

(Borborema, Ibitinga, Itápolis, Nova Europa e Tabatinga) e Norte (Cândido Rodrigues, 

Dobrada, Matão, Santa Ernestina e Taquaritinga). 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 A RRAS tem o objetivo de apoiar as atividades de planejamento e definir fluxos nos territórios, por 

meio da articulação entre serviços e da organização de informações e sistemas, conforme estabelece 
a Portaria GM/MS n° 4279/10. 
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Figura 2 – Divisão dos municípios do DRS III de Araraquara em Regiões 

de Saúde. 

 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Estado de São Paulo, 2012. 

 

     5.2 Condições Demográficas 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 

2018, este departamento de saúde compreendia uma população total estimada de 

1.017.306 habitantes (IBGE, 2018), sendo distribuída conforme a tabela abaixo: 

  

Quadro 3 - População total estimada por região de saúde e distribuição 

do número de habitantes por município segundo censo de 2018. 

 

  

REGIÃO CENTRAL DO DRS III 

  

319.286 

Américo Brasiliense 39.962 

Araraquara 233.744 

Boa Esperança do Sul 14.824 
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Gavião Peixoto 4.762 

Motuca 4.720 

Rincão 10.786 

Santa Lúcia 8.779 

Trabiju 1.709 

  

REGIÃO CENTRO OESTE DO DRS III 

 

145.637 

Borborema 15.925 

Ibitinga 59.451 

Itápolis 42.903 

Nova Europa 11.013 

Tabatinga 16.345 

  

REGIÃO NORTE DO DRS III 

 

156.930 

Cândido Rodrigues 2.787 

Dobrada 8.846 

Matão 82.702 

Santa Ernestina 5.611 
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Taquaritinga 56.984 

  

REGIÃO CORAÇÃO DO DRS III 

 

395.453 

Descalvado 33.520 

Dourado 8.868 

Ibaté 34.726 

Porto Ferreira 55.787 

Ribeirão Bonito 13.137 

São Carlos 249.415 

Fonte dos Dados: IBGE - Estimativas de população (Censo 2018) 

 

     5.3 Participantes do Estudo 

A fim de fazer uma crítica à linguagem organizada e assumida no cotidiano, 

nos permitimos acolher e incluir essas mulheres na pesquisa de uma forma que elas 

se sintam parte dela, buscando evitar, assim, a (re)produção dos padrões, ditados por 

um modo de fazer e escrever na ciência, em que deixamos de considerar as 

diferenças e de compreender as singularidades de um indivíduo. Desta forma, como 

elemento que compõe a escrita dessa dissertação, revelada a partir do 

posicionamento assumido pela autora do presente estudo, adotamos a linguagem no 

gênero feminino ao reportarmos às participantes envolvidas nesse grupo.  

Tendo em vista estes apontamentos, pretendemos dar espaço, voz e 

visibilidade a um trabalho marcado e sustentado pelo feminino, reconhecendo o valor, 

a história e o lugar que as mulheres ocupam/pertencem, a fim de produzir 

conhecimento, de (re)afirmar quem são essas profissionais no campo da ciência 

(CONTI; SILVEIRA, 2016). 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2014/default.shtm
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Assim, as participantes deste estudo foram as apoiadoras institucionais, 

indicadas pelos respectivos gestores municipais e que atuam junto às equipes de 

saúde da atenção básica dos 24 municípios pertencentes ao DRS III de Araraquara, 

são elas: as apoiadoras de humanização e as articuladoras de EPS. 

 

          5.3.1 Equipe de Apoiadoras de Humanização e Articuladoras de EPS 

A função da Apoiadora de Humanização e da Articuladora de EPS consiste em 

desenvolver ações junto às equipes de saúde e tem como finalidade a análise reflexiva 

e coletiva do processo de trabalho em saúde. 

Sendo assim, o DRS III contou com a participação de 35 profissionais para 

exercerem estas funções (apoiadora de humanização e articuladora de EPS).  

Durante as rodas de conversa com as participantes dessa pesquisa, mais 

especificamente os dois encontros de análise de práticas, conforme abordaremos 

adiante, trazendo mais detalhes quanto à produção de dados dessa dissertação, 

notamos que todas, ou seja, 100% das trabalhadoras que estavam presentes nesses 

encontros eram mulheres. 

Em apenas um dos municípios há uma profissional designada, 

especificamente, para desenvolver a função de apoio e de EPS, com cargo existente 

no organograma da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Em um outro município, a 

apoiadora e a articuladora designadas também possuem um cargo para a realização 

destas duas funções. Nos demais municípios, estas atoras exercem suas atribuições 

profissionais junto às funções de educação permanente e apoio institucional 

(FORTUNA et al., 2018).  

Ainda, foi possível observar a distribuição das 35 profissionais de acordo com 

as funções que exercem em seus respectivos municípios, enquanto apoiadoras de 

humanização e/ou articuladoras de EPS, como veremos no gráfico a seguir: 
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Gráfico 1 – Distribuição das profissionais em relação às funções de 

apoiadora de humanização e/ou articuladora de EPS que exercem nos 

municípios. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação 

 

A partir do gráfico acima, nota-se que, das 35 profissionais, 11 

(aproximadamente 31,4%) eram responsáveis pela função de apoiadora de 

humanização e 10 (cerca de 28,6%) pela função de articuladora de EPS. Em 14 destas 

profissionais (40%), uma única trabalhadora exerce estas duas funções. 

Ainda, foi possível identificar a formação e a respectiva categoria profissional 

das participantes da pesquisa, como podemos observar no quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOIADORA DE HUMANIZAÇÃO

ARTICULADORA DE EPS

APOIADORA DE HUMANIZAÇÃO E ARTICULADORA DE EPS

40%

31,4%

28,6%
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Quadro 4 - Relação das profissões de acordo com a(s) função(ões) 

exercida(s): Apoiadora de Humanização e/ou Articuladora de EPS. 

 

 

 

 

Profissão 

n de 
profissional(is) 
que ocupa(m) a 

função de 

Apoiadora de 
Humanização / 

% 

n de 
profissional(is) 
que ocupa(m) a 

função de 

Articuladora de 
EPS / % 

n de 
profissional(is) 

que ocupa(m) as 
duas funções 
(Apoiadora de 
Humanização e 
Articuladora de 
EPS) ao mesmo 

tempo / % 

 

 

 

n TOTAL POR 
PROFISSÃO / 

% 

Enfermagem 06 

(17,15%) 

06 

(17,15%) 

05 

(14,3%) 

17 

(48,6%) 

Psicologia 01 

(2,85%) 

01 

(2,85%) 

02 

(5,7%) 

04 

(11,4%) 

Terapia 
Ocupacional 

01 

(2,85%) 

02 

(5,7%) 

01 

(2,85%) 

04 

(11,4%) 

Fisioterapia - - 02 

(5,7%) 

02 

(5,7%) 

Serviço Social 01 

(2,85%) 

01 

(2,85%) 

- 02 

(5,7%) 

Nutrição - - 02 

(5,7%) 

02 

(5,7%) 

Odontologia 01 

(2,9%) 

- - 01 

(2,9%) 

Fonoaudiologia 01 

(2,9%) 

- - 01 

(2,9%) 

Administração 
Geral 

- - 01 

(2,9%) 

01 

(2,9%) 

Química - - 01 

(2,9%) 

01 

(2,9%) 

TOTAL POR 
FUNÇÃO 

11 

(31,4%) 

10 

(28,6%) 

14 

(40%) 

35 

(100%) 

Fonte dos Dados: Relatório Científico PPSUS (Processo FAPESP nº 2016/15199-5). 
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Por este quadro, nota-se que todas as profissionais que exercem a função de 

apoiadora de humanização e articuladora de EPS são do nível superior de ensino. 

Ainda, podemos observar que, dos 10 cursos apontados acima, 08 são da área da 

saúde (80%), 01 pertence à área de ciências sociais aplicadas (10%) e 01 

corresponde à área de exatas (10%). Também, é possível verificar que a maioria das 

participantes são enfermeiras (48,6%), seguida de psicólogas (11,4%) e terapeutas 

ocupacionais (11,4%). Os cursos de fisioterapia (5,7%), serviço social (5,7%) e 

nutrição (5,7%) ocupam o terceiro lugar das profissões das apoiadoras e/ou 

articuladoras. E, por fim, as profissionais têm suas formações nas áreas de 

odontologia (2,9%), fonoaudiologia (2,9%), administração geral (2,9%) e química 

(2,9%). 

Frente a toda esta realidade colocada até aqui, considera-se que a 

possibilidade de participação nos encontros não é a mesma. Inclusive, as estratégias, 

as condições e as ferramentas para desenvolver as funções de apoio e de educação 

permanente também não são as mesmas, pelo fato de atuarmos com um grupo 

bastante heterogêneo, em que as áreas de formação são diversas. Neste sentido, 

podemos pensar que uma das justificativas adotadas se deve à lacuna de 

conhecimento destes profissionais, ou seja, pela pouca abordagem em relação aos 

temas de humanização e EPS ao longo de toda formação inicial (graduação). 

 

     5.4 Produção dos Dados da Pesquisa 

Coerente com as propostas da pesquisa PPSUS e das políticas de saúde (de 

humanização e de educação permanente em saúde), o projeto foi construído por meio 

de reuniões de discussão entre as pesquisadoras e, a partir destas, com o coletivo de 

articuladoras de Educação Permanente em Saúde e Apoiadoras de humanização dos 

municípios do DRS III - Araraquara. 

A partir das ferramentas apontadas pelas apoiadoras e/ou articuladoras, no 

início da pesquisa PPSUS foi realizada uma roda de conversa sobre o conceito “caixa 

de ferramentas”. Sendo assim, construiu-se uma caixa e dentro dela foram 

depositadas aquelas ferramentas de trabalho apontadas pelas apoiadoras e 

articuladoras (Palestra com Usuários, Café com Resultados, Yoga, Educação 

Continuada, Trabalho com Grupos, Reunião de Equipe, Programa de Formação em 

Saúde e Trabalho e Territorialização) e outras que foram indicadas pelo grupo de 

pesquisadoras, com o objetivo de ampliação do repertório a ser trabalhado pelo grupo, 
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como: Grupo Operativo, História/Contos, Análise de Implicação Profissional, Análise 

de Práticas, Fotografia, Narrativas e Grupo Focal (FORTUNA et al., 2018).  

Os encontros com as participantes (apoiadoras de humanização e articuladoras 

de EPS) aconteceram uma vez ao mês, conforme agenda proposta pela coordenação 

do CDQ-SUS do DRS III de Araraquara e pelo projeto de pesquisa do PPSUS. 

O processo de participação ao longo de toda pesquisa foi pensado no ‘estar e 

fazer junto’, levando em consideração o ‘pensar com o outro’ e não ‘pelo outro’, 

aspectos estes que vão ao encontro das políticas de humanização e de EPS. Nestes 

encontros mensais, foram discutidas estratégias e ferramentas para o 

desenvolvimento das práticas profissionais destas atoras nos seus respectivos 

municípios. 

Como apontado no capítulo de apresentação deste texto, em decorrência da 

pandemia, o objetivo da presente pesquisa precisou ser revisto e passou por algumas 

alterações, pensando na viabilidade do mesmo.  

Sendo assim, para este estudo, optamos pela utilização dos encontros de 

análise de práticas com as apoiadoras e articuladoras, por permitirem colocar em 

análise o seu trabalho e a sua função. A escolha desta ferramenta se deu pela 

possibilidade de fomentar maior protagonismo das participantes (as apoiadoras de 

humanização e as articuladoras de EPS) para desenvolver ações que identificam 

necessárias em seu contexto local de trabalho. 

 

          5.4.1 Encontros de Análise de Práticas com as apoiadoras de 

humanização e as articuladoras de EPS 

Para a produção dos dados desta pesquisa, foram utilizados dois (02) 

encontros de análise de práticas planejados e realizados em formato de roda de 

conversa com as apoiadoras de humanização e as articuladoras de EPS durante o 

período de vigência do projeto PPSUS. O primeiro encontro de análise de práticas foi 

realizado no dia 21 de setembro de 2017. Neste encontro, as participantes foram 

divididas em três (03) subgrupos por regiões de saúde (Subgrupo 1: Central e 

Coração; Subgrupo 2: Norte; Subgrupo 3: Centro-Oeste). A partir dos planos 

municipais de ação em EPS e Humanização construídos pelas apoiadoras e/ou 

articuladoras à pedido da gestão regional (CDQ-SUS) para o ano de 2017/2018, 

realizamos uma análise deste material, considerando o contexto e os problemas a 

serem enfrentados, bem como as estratégias colocadas para sua superação.  
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Já o segundo encontro estava previsto e ocorreu no dia 18 de janeiro de 2018. 

As apoiadoras e as articuladoras foram divididas por cores (amarelo, azul, verde e 

rosa) em quatro (04) subgrupos para vivenciarem o encontro proposto. Neste 

encontro, experimentamos pela segunda vez a ferramenta da Análise de Práticas, a 

partir da narrativa de experiências de apoio e EPS elaborada pelas participantes da 

pesquisa. Após a vivência, passou-se a discussão sobre os recursos de Educação 

Permanente em Saúde (EPS) disponíveis por região de saúde, além dos projetos de 

EPS para implementação nos municípios, bem como a apresentação da pauta a ser 

desenvolvida em reunião da CIR (Comissão Intergestores Regionais)9 com os 

gestores envolvendo aspectos como: as atribuições do apoiador-articulador, agenda 

de trabalho, constituição de grupos municipais de apoio e EPS, a necessidade de 

criação de espaços de formação e de reflexão das práticas de trabalhadores, espaços 

de planejamento com a gestão e espaços da gestão com os trabalhadores que não 

possuem cargos de gerência e gestão.   

Os encontros de análise de práticas foram planejados e tiveram as datas 

pactuadas e definidas previamente, a partir da agenda criada pelas participantes 

envolvidas na pesquisa PPSUS. 

A formação destes encontros ocorreu em um ambiente confortável e que 

favorecia a discussão dos envolvidos, preservado de ruídos e interrupções externas. 

Segundo Trad (2009), o tamanho ideal para realizar um grupo deve levar em 

consideração a participação ativa de todos os presentes, não dificultando, também, a 

condução da discussão. 

Estes espaços foram frequentados com o sentido de identificar a 

atuação/prática da apoiadora e da articuladora nas equipes de saúde e as ações que 

são desenvolvidas por estas atoras em seus respectivos municípios, bem como as 

facilidades e dificuldades encontradas por estas profissionais para o exercício de suas 

funções. 

Considerando o compromisso assumido relacionado às questões éticas e a fim 

de garantir o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das participantes ao longo da 

 
9 Configura-se como um espaço permanente de planejamento, de avaliação e de pactuação entre os 

gestores municipais da saúde. É uma organização associada à Secretaria Estadual de Saúde (SES) 
para efeitos administrativos e operacionais no âmbito regional, cujas decisões são tomadas a partir de 
um consenso, compatíveis com as disposições estabelecidas pelo Pacto pela Saúde (Portaria GM/MS 
399 de 22 de fevereiro de 2006). 
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pesquisa, utilizamos a nomenclatura “apoiadora/articuladora” para representação 

dessas participantes, seguida do número sequencial crescente (1, 2, 3 e assim por 

diante), de acordo com o aparecimento de suas falas durante as atividades 

planejadas, acrescido dos respectivos encontro e subgrupo ao qual se referem, como 

demonstra o quadro a seguir: 

 

Quadro 5 – Identificação dos encontros de análise de práticas com as 

apoiadoras de humanização e as articuladoras de EPS. 

DATA DO 

ENCONTRO 

ENCONTRO SUBGRUPO IDENTIFICAÇÃO 

 

 

21 de setembro de 

2017 

 

1° Encontro de 

Análise de 

Práticas 

(Encontro 1) 

Subgrupo 1: 

Central e Coração  

Encontro 1.1 

Subgrupo 2: Norte Encontro 1.2 

Subgrupo 3: 

Centro-Oeste 

Encontro 1.3 

 

 

18 de janeiro de 

2018 

 

2° Encontro de 

Análise de 

Práticas 

(Encontro 2) 

Subgrupo 1: 

Amarelo 

Encontro 2.1 

Subgrupo 2: Azul  Encontro 2.2 

Subgrupo 3: Verde Encontro 2.3 

Subgrupo 4: Rosa Encontro 2.4 

Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação 

 

Os encontros de análise de práticas com as atoras envolvidas tiveram, em 

média, duas horas de duração. Estes encontros foram gravados em mídia digital e 

transcritos na íntegra para, posteriormente, serem analisados. 

No total, todo o material produzido e transcrito durante estes dois encontros 

originou 315 páginas a serem analisadas, sendo: 119 referentes ao primeiro encontro 

de análise de práticas e 196 dos subgrupos do segundo encontro. 

 

     5.5 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS  

A organização dos dados para o presente trabalho foi pensada a partir da 

solicitação de compra de um Software qualitativo: NVivo. Este material foi proposto e 

requisitado na lista do orçamento de material permanente de uma nova pesquisa 
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PPSUS que finalizou em setembro de 2021. Este estudo buscou dar continuidade a 

todo trabalho desenvolvido durante os últimos anos com as regiões que compõem o 

DRS III, tendo como título: “Contribuições da pesquisa-ação para o desenvolvimento 

de práticas profissionais em Educação Permanente em Saúde e Apoio Institucional: 

pesquisa intervenção”, projeto este financiado pela FAPESP, Ministério da Saúde 

(MS), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP) - Processo Nº 2019/03848-7. 

O NVivo é uma ferramenta computacional que, além de organizar e gerenciar 

os dados, serve como apoio à análise dos dados em pesquisas qualitativas, 

principalmente, àquelas que possuem um grande volume de informações textuais. 

Esta ferramenta possui, como uma de suas facilidades, a importação de dados de 

praticamente qualquer fonte. Ainda, visa ao alcance de resultados de pesquisa em um 

menor tempo (LAGE, 2011). 

Como aponta a autora Lage (2011), o NVivo é reconhecido como um dos 

softwares mais aplicados no meio acadêmico brasileiro, sendo adotado por grandes 

centros de pesquisa das mais diversas universidades, tendo como exemplo: a 

Unicamp, a USP, a URGS, e muitas outras (LAGE, 2011). 

Ainda, a autora ressalta que cabe ao próprio pesquisador a eleição, a definição 

da abordagem metodológica utilizada enquanto método para analisar os dados de 

uma pesquisa e isto independe de qualquer que seja o tipo de software escolhido para 

o desenvolvimento de um estudo (LAGE, 2011). Da mesma forma, a interpretação e 

a análise dos resultados obtidos são de responsabilidade do pesquisador e não do 

programa. Portanto, antes de iniciar o processo de organização e análise dos dados, 

o desenho de qualquer estudo precisa estar bem estruturado (ALVES DA SILVA; 

FIGUEIREDO FILHO; DA SILVA, 2015). 

Assim como mencionado acima, todos os encontros da pesquisa PPSUS foram 

gravados em mídia digital e, posteriormente, transcritos na íntegra a fim de tentar 

preservar, ao máximo, as falas produzidas pelas participantes. 

A partir disso, houve uma leitura prévia de todo o material produzido ao longo 

dos encontros da pesquisa PPSUS para estabelecer os encontros a serem incluídos 

e analisados no presente estudo. 

Como dito anteriormente, observou-se que os encontros de análise de práticas 

com as apoiadoras de humanização e articuladoras de EPS eram os que 

correspondiam aos objetivos desta pesquisa.  
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Houve uma primeira tentativa de organização destes encontros dentro do 

software NVivo. Foi possível notar que muitos trechos, importantes para os resultados 

deste estudo, não foram encontrados. Sendo assim, houve uma nova reaproximação 

com as transcrições dos encontros de análise de práticas, a fim de padronizar alguns 

termos, evitando a exclusão de falas consideradas significativas e relevantes para o 

estudo. 

Em seguida, o material foi, novamente, importado e armazenado no software, 

sendo classificados em dois arquivos de dados de acordo com os respectivos 

encontros, por exemplo: 1° Encontro de Análise de Práticas e 2° Encontro de Análise 

de Práticas. 

Logo após, estes dois arquivos foram classificados por cores que, visualmente, 

facilitavam na organização destes dados: vermelho (1° encontro) e azul escuro (2° 

encontro) 

A partir das diversas aproximações com o material, foram criados 25 códigos 

que formaram categorias de informações, ou seja, fragmentos do texto, temas 

pensados de acordo com sua relevância para esta pesquisa, entre eles: Equipe; 

Parceria; Participação social; Oficina; Avaliação; Encontro; Capacitação; Análise; 

Entrevista; Protocolo; Indicador; Apoiador Institucional; Escuta; Agenda; Motivação; 

Cogestão; Recurso; Formação; Informação; Práticas Corporais; Tempo; 

Territorialização; Acolhimento; Visita Domiciliar e Fluxo. 

Buscando dar continuidade a este processo, foi realizada a codificação 

automática destes dados tendo em vista os padrões de códigos existentes e, por fim, 

gerado um relatório de todo este documento produzido. 

Durante a leitura do material elaborado a partir do conjunto total dos dados 

obtidos pela codificação do software, foi necessário revisar todo o conteúdo 

valorizando as falas expressivas para este estudo e, após, realizar o reagrupamento 

dos trechos de acordo com suas similaridades, no sentido de olhar para o que eles 

querem dizer. Sendo assim, a fim de uma melhor organização didática de toda 

produção, as falas serão abordadas e distribuídas em dois grandes eixos, levando em 

consideração o objetivo pensado para a presente pesquisa: 1. As ações 

desenvolvidas pela apoiadora de humanização e pela articuladora de EPS; 2. Os 

aspectos (des)favoráveis (potências e desafios), que facilitam ou dificultam ao realizar 

suas funções com as equipes de saúde de atenção básica. 
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     5.6 ANÁLISE DE DADOS 

O referencial teórico do presente estudo será fundamentado em autores do 

campo da saúde coletiva que se preocupam com a capacidade analítica e crítica dos 

coletivos, provocando reflexões e considerando o aprendizado através de vivências 

no trabalho e na vida.  

Sendo assim, as ideias apresentadas aqui serão convergentes com a 

perspectiva da Educação Permanente em Saúde e com o apoio institucional, 

articuladas com as políticas públicas de saúde que embasam estes conceitos, sendo 

elas: a PNH e a PNEPS.  

Em síntese, traremos autores importantes para a área da saúde principalmente, 

a fim de nos ajudar no diálogo com os dados e análises produzidas nessa pesquisa. 

Emerson Elias Merhy, Enrique Pichon Rivière, Gastão Wagner de Sousa Campos, 

Gilles Monceau, Jairnilson Paim, Laura Camargo Macruz Feuerwerker, Luiz Carlos de 

Oliveira Cecilio, Marina Peduzzi, Naomar de Almeida Filho, Ricardo Burg Ceccim e 

Solange L’Abbate são alguns dos estudiosos citados nessa dissertação. Esses 

autores servem como inspiração para a ciência e a produção de conhecimento, por 

discutirem ideias contemporâneas, ou seja, abordam conceitos muito presentes no 

cotidiano da saúde, por exemplo: Organização do processo de trabalho em saúde; 

Processos de gestão; Modelos de atenção à saúde; Formação dos profissionais da 

área da saúde; EPS; Trabalho em equipe; Prática interprofissional; Processos grupais, 

entre outros.  

Neste sentido, essas temáticas nortearão a análise desse estudo, buscando 

discutir possíveis caminhos que visem à transformação das práticas profissionais e, 

consequentemente, da produção do cuidado em saúde. 

 

     5.7 ASPECTOS ÉTICOS 

O presente estudo, articulado a uma pesquisa maior, foi encaminhado para 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP/USP) e só teve andamento após 

aprovação do mesmo. 

Por tratar-se de uma pesquisa que envolve seres humanos, as normatizações 

(diretrizes e normas regulamentadoras) da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

- CONEP foram seguidas ao longo de todo processo deste estudo, respeitando os 

preceitos éticos da pesquisa em saúde, conforme orientações da Resolução n° 

https://www.ufrgs.br/educasaude/sala-de-leitura/professores/ricardo-burg-ceccim/
https://www.ufrgs.br/educasaude/sala-de-leitura/professores/ricardo-burg-ceccim/
https://www.escavador.com/sobre/3338820/laura-camargo-macruz-feuerwerker
https://www.escavador.com/sobre/3338820/laura-camargo-macruz-feuerwerker
https://www.escavador.com/sobre/3338820/laura-camargo-macruz-feuerwerker
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466/2012, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) em dezembro de 2012 

(BRASIL, 2012). 

Os encontros (data, horário e local) foram estabelecidos/pactuados, agendados 

previamente por meio de um encontro com as participantes da pesquisa PPSUS e as 

pesquisadoras se propuseram a se deslocar até o respectivo município para realizá-

los. Estes encontros foram gravados em mídia digital, mediante assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - Protocolo nº CAEE 

68438217.8.0000.5393, Parecer nº 2.151.677, transcritos para, posteriormente, serem 

analisados. 

As participantes da pesquisa foram convidadas a apreciar o TCLE (ANEXO I) 

e a assiná-lo somente após os esclarecimentos sobre a pesquisa tais como, o objetivo, 

o método, benefícios previstos, potenciais riscos e os incômodos que possam 

acarretar (BRASIL, 2012). 

A participação foi voluntária, garantindo o sigilo, a privacidade e a 

confidencialidade de todos os dados produzidos ao longo da pesquisa. 

Desde o início da pesquisa, as participantes foram informadas sobre os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de sua participação neste estudo. 

Compreendeu-se por benefícios todos os resultados produzidos no percurso, a partir 

da análise e reflexão em conjunto. Ainda, ressaltamos a importância da participação 

na pesquisa para a produção de conhecimento em saúde. Os possíveis riscos 

decorrentes de tal participação poderiam ocorrer durante as diversas atividades 

previstas e propostas com as atoras envolvidas, podendo levar ao constrangimento 

ou surgimento de algum desconforto em expressar suas opiniões/ideias para o grupo, 

sendo de livre escolha da participante em continuar ou interromper a atividade ou, até 

mesmo, sua participação na pesquisa sem que lhe traga prejuízos ou julgamentos. 

Ainda, foram orientadas que a atividade poderia ser interrompida, se a participante 

assim desejar, e as pesquisadoras assumiriam postura proativa, procurando alguma 

forma de amenizar ou aliviar tal desconforto. 

Todavia, vale destacar que, em nenhum momento, houve relatos de 

desconforto e/ou retirada do consentimento durante os encontros de análise de 

práticas. 
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6 RESULTADOS 

Nos resultados obtidos a partir da análise de dados, foram agrupados dois 

grandes eixos: 1. As ações desenvolvidas pelas apoiadoras de humanização e pelas 

articuladoras de EPS; 2. Os aspectos (des)favoráveis (potências e desafios), que 

facilitam ou dificultam ao realizar suas funções com as equipes de saúde de atenção 

básica. Como veremos a seguir: 

 

     6.1 As ações desenvolvidas pela apoiadora de humanização e/ou 

articuladora de EPS 

Neste eixo, iremos abordar as ações desenvolvidas pela apoiadora de 

humanização e/ou articuladora de EPS, dividido em três temas, como: participação 

em ações em prol da organização da rede de atenção (protocolos, organização de 

recursos humanos nas unidades, articulação ensino-serviço e outras 

instituições/atores); ações educativas na saúde; ações diagnósticas que norteiam o 

trabalho. 

 

          6.1.1 Participação em ações em prol da organização da rede de atenção 

(protocolos, organização de recursos humanos nas unidades, articulação 

ensino-serviço e outras instituições/atores) 

As falas a seguir trazem ações que visam à organização da rede de atenção 

no desempenho das funções de apoio e articulação: 

 
O objetivo é reestruturar o grupo de apoio institucional e, em seguida, realizar 
as ações propostas, por meio de realocar os profissionais e reavaliar as 
condutas para a educação permanente. (Apoiadora/Articuladora 2 – Encontro 
1.1) 
 
Planejamento estratégico a ser construído em conjunto com os alunos de 
enfermagem. (Apoiadora/Articuladora 5 – Encontro 1.1) 

 
 

A partir das falas das apoiadoras e/ou articuladoras, uma outra fonte para 

reestruturação dos serviços de saúde é considerar a situação epidemiológica para 

definir as ações, como demonstramos a seguir:  

 
Considerando o aumento dos índices de mortalidade materno-infantil do 
Município, houve uma demanda da gestão para trabalhar com as equipes na 
tentativa de alterar esse cenário, com a ampliação da capacidade das 
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equipes e qualidade do cuidado ofertado às gestantes e bebês. 
(Apoiadora/Articuladora 5 – Encontro 1.1) 

 
 

Os discursos a seguir relatam a articulação ensino-serviço, ou seja, as 

parcerias construídas entre as instituições de ensino e os serviços de saúde, 

colaborando, assim, para o desenvolvimento das práticas de apoio institucional e EPS 

nas equipes de saúde: 

 
Discussão com os chefes da UBS e departamento de enfermagem da 
UFSCAR para a discussão sobre o diagnóstico da situação e possíveis 
caminhos a seguir, com apoio dos alunos inseridos nas UBS. Resgatar 
possíveis parceiros, como profissionais que fizeram curso de especialização 
do Sírio, que teve um projeto aplicativo envolvendo a rede cegonha. 
(Apoiadora/Articuladora 5 – Encontro 1.1) 

 
E no grupo a gente conta com a colaboração da [Nome de um docente], da 
Universidade, para nos apoiar, inserindo alunos de enfermagem nas 
unidades básicas, do último ano. Então a gente pensou que isso seria 
importante, porque são pessoas que já estão praticamente formadas, que 
poderiam dar um apoio técnico para gente, porque nós não conseguiríamos 
estar nas unidades sempre. (Apoiadora/Articuladora 3 – Encontro 1.1) 

 
 

Por sua vez, as apoiadoras de humanização e as articuladoras de EPS 

apontam, em suas falas, a articulação com outras instituições e outros atores para o 

desenvolvimento de suas funções nas equipes: 

 
Participar e apoiar o grupo condutor da rede cegonha e articular uma parceria 
com o GTH [Grupo de Trabalho em Humanização]10 do hospital, qualificando 
a rede no atendimento às gestantes e puérperas. (Apoiadora/Articuladora 6 – 
Encontro 1.2) 
 
Apoio para gestão em parceria com o NASF [Núcleo Ampliado de Saúde da 
Família]11, articuladora de EPS e apoiadora de humanização, junto às 
equipes das unidades, nas reuniões de equipe, a partir de agendas 
sistematizada de reuniões, oferecendo suporte contínuo aos profissionais 
através de orientação, informações e ações. (Apoiadora/Articuladora 6 – 
Encontro 1.2) 
 
Junto com a apoiadora, montamos uma agenda programada com toda a 
equipe, onde abordaremos assuntos e questões levantados por eles e 
também por nós. Gostaria de ter tido esse apoio quando iniciei minha 
trajetória. E vejo como será bom para eles que terão essa oportunidade hoje. 
(Apoiadora/Articuladora 1 – Encontro 2.1) 

 
10 O GTH é um dispositivo da Política Nacional de Humanização (PNH), que tem como objetivo intervir 

na maioria dos processos de trabalho e na qualidade da produção em saúde. 
11 O NASF é composto por equipes multiprofissionais que desempenham suas funções de forma 
integrada com os profissionais, cujo objetivo é apoiar o fortalecimento da Atenção Básica no Brasil, 
ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, bem como a resolutividade, a abrangência e o alvo 
das ações. 
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Durante o processo de discussão entre as trabalhadoras no encontro, uma das 

participantes, quando indagada pelo grupo de pesquisadoras se havia se dado conta 

de que tem mais trabalho ao exercer sua função enquanto apoiadora/articuladora, 

responde: 

 

Sim. Mais trabalho e mais enfrentamento, em vista do cenário em que 
estamos. Não podemos fazer um trabalho isolado do espaço de trabalho. O 
trabalho é nosso, mas envolve certas pessoas, envolve gestão, maternidade, 
médicos, equipe, colaboradores. É uma construção e é um trabalho que não 
é conflitante, mas é denso. Precisamos rever muitas coisas. Não acho que 
estamos no caminho errado, acho que isso é o que mais está preocupando 
no município: como a gente pode trabalhar? Trabalhamos na unidade e de 
que forma? Temos que fazer o que achamos que podemos fazer dentro das 
nossas possibilidades. (Apoiadora/Articuladora 3 – Encontro 1.1)  

 
 

Ainda, um dos temas abordados pelas apoiadoras e pelas articuladoras como 

ação desenvolvida por estas atoras foi a reunião de equipe, como demonstram os 

relatos a seguir: 

 
[...] participar das reuniões de equipe a cada três meses com ações de 
educação permanente. (Apoiadora/Articuladora 2 – Encontro 1.1) 

 
Em uma reunião de equipe recebemos, em nossa unidade, as articuladoras 
de nosso município para discussão de como estava ocorrendo o processo de 
trabalho, como estava sendo trabalhada a equipe naquele momento, o fluxo 
dos pacientes dentro do município e em outros assuntos. Foi proposta uma 
dinâmica com o intuito de identificar os aspectos positivos e negativos no 
trabalho, na prática... compreender como cada sujeito entendia seu papel 
dentro da equipe e como compreendia o trabalho que estava sendo oferecido 
na unidade. (Apoiadora/Articuladora 2 – Encontro 2.1) 
 
A última experiência de educação permanente foi em reunião de equipe. Os 
funcionários haviam solicitado, em reuniões anteriores, a discussão de alguns 
assuntos, temas. Iniciamos com a hipertensão. Através do caderno do 
ministério da saúde fizemos a discussão. Em roda, fizemos a leitura e 
discutimos as práticas do dia a dia, a gente já tirava as dúvidas. A equipe 
interagiu bastante e conseguimos esclarecer situações na prática. 
(Apoiadora/Articuladora 2 – Encontro 2.1) 
 
Eu acho que o que elas apontaram: a reunião de equipe... eu acho que é uma 
vivência que todo apoio acaba tendo. (Apoiadora/Articuladora 8 – Encontro 
2.2) 

 
 

As falas trazidas logo acima permitiram colocar em análise um dos espaços 

mais utilizados como campo de intervenção das apoiadoras institucionais: a reunião 

de equipe. 
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Uma outra ferramenta muito apontada nos discursos das apoiadoras e das 

articuladoras é a criação/elaboração, atualização e utilização de protocolos como uma 

ação desenvolvida por estas atoras, visando à melhoria dos atendimentos: 

 
É elaborar protocolos para padronizar os atendimentos, qualificando o 
atendimento. (Apoiadora/Articuladora 6 – Encontro 1.2) 
 
Nesse tempo, a gente achou que era pertinente também fazer um protocolo 
da rede cegonha. Esse protocolo foi construído a partir do protocolo do 
Ministério para a unidade do Município. Então, junto com o condutor da rede 
cegonha a gente construiu isso. Essa capacitação já foi feita para toda a rede. 
A gente chamou todas as unidades. Existia um protocolo muito antigo, com 
mais de 10 anos, mais ou menos. Mas, como o Ministério atualizou coisas 
recentemente, a gente precisou rever esse protocolo antigo. 
(Apoiadora/Articuladora 3 – Encontro 1.1) 

 
Fortalecer o processo de implantação do projeto de territorialização, 
realizadas a partir de um trabalho de orientação às equipes com 
estabelecimento de protocolo em acordo coletivo sobre as falas, junto à 
população. (Apoiadora/Articuladora 6 – Encontro 1.2) 
 
Quando eu escrevi protocolo, foi, na verdade, no sentido, talvez, de não 
padronizar, mas de ajustar essas práticas, entendeu? [...] No sentido de tentar 
ajustar o serviço, não no sentido de engessar, de causar uma rigidez. 
(Apoiadora/Articuladora 6 – Encontro 1.2) 

 
A gente que trabalha na ponta percebe que esses protocolos são lançados e 
não são discutidos com as equipes. Cada um tem uma interpretação e, de 
repente, um leva à risca e o outro não. (Apoiadora/Articuladora 7 – Encontro 
1.2) 
 
Se a gente olha com o olhar do trabalhador, o protocolo facilita muito, mas 
tem que ter o olhar do usuário, tem que ser bem pensando, de levar em conta 
que são pessoas diferentes. (Apoiadora/Articuladora 7 – Encontro 1.2) 

 

 
De acordo com as falas trazidas acima, observa-se que há formas diferentes 

de se estabelecer a criação e o uso de protocolos. Alguns conversam, dialogam com 

as equipes enquanto outros fazem sozinhos. Ainda, a maioria das apoiadoras e 

articuladoras adotam o uso destes protocolos com o intuito de padronizar as 

atividades, as práticas desenvolvidas pelas equipes dentro dos serviços de saúde. 

Um outro tipo de ação observada nas falas das participantes desse estudo é a 

implantação de novas rotinas e/ou serviços: 

 
A última experiência que a gente teve foi a implantação do prontuário 
eletrônico, na qual a gente teve que capacitar os funcionários a trabalhar em 
cima desse prontuário eletrônico. Teve bastante dificuldade do funcionário 
antigo se abrir a ser eletrônico agora, né? (Apoiadora/Articuladora 13 – 
Encontro 2.3) 
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          6.1.2 Ações Educativas 

Neste tópico, iremos abordar os treinamentos/as capacitações, os encontros, 

as oficinas e as práticas corporais utilizados enquanto ações educativas, 

desenvolvidas pelas apoiadoras e pelas articuladoras. Ainda, apresentaremos alguns 

comentários que sinalizarão a ideia de EPS, a partir das falas trazidas por estas 

profissionais durante os encontros analisados.  

Uma das ações mais abordadas pelas apoiadoras/articuladoras no intuito de 

ser desenvolvida por estas atoras é a capacitação, como aparecem nas falas a seguir: 

 
Realizar capacitação por categorias de profissionais, por exemplo: serviços 
gerais, ACS [Agente Comunitário de Saúde], técnicos de enfermagem. 
Realizar o curso introdutório 2017/2018 de acordo com o concurso e 
contratação. (Apoiadora/Articuladora 2 – Encontro 1.1) 
 
Porque eu acho que está precisando de alguém para dar uma palestra para 
eles, conscientizar, fazer eles pensarem e exatamente se colocaram no lugar 
dos outros para conseguir melhorar o atendimento. Eu acho que eles estão 
meio esquecidos disso, estão tipo máquina. (Apoiadora/Articuladora 8 – 
Encontro 1.3) 

 
Se os funcionários estiverem mais capacitados, mais motivados, mais unidos, 
eles vão acolher os usuários com um outro olhar. (Apoiadora/Articuladora 8 – 
Encontro 1.3) 

 
 

Caminhando para uma outra lógica, as apoiadoras e articuladoras apostam no 

planejamento e realização de encontros, principalmente em formatos de rodas de 

conversa, como estratégia para o exercício de suas funções, a partir de referenciais 

teórico-metodológicos. São os sinais apresentados nos relatos: 

 
A fim de ampliar e fortalecer os grupos de educação em saúde, no período 
de agosto a setembro [ano] foi desenvolvido um grupo com um total de oito 
encontros na unidade do Centro Municipal de Saúde Paulistana, discutindo e 
fortalecendo a atual gestão e o aprimoramento da capacidade do pensar e 
fazer coletivos, analisando junto com a equipe como essa produção se 
desenvolve no coletivo, na unidade. (Apoiadora/Articuladora 1 – Encontro 1.1) 

 
Os métodos que são utilizados para o desenvolvimento das atividades, são: 
método da tríplice inclusão, proposto pela PNH, roda de conversa, inclusão 
dos trabalhadores que potencializam processos de mudança e fomento das 
redes, incluindo ainda a ferramenta da análise da educação profissional. 
(Apoiadora/Articuladora 1 – Encontro 1.1) 
 
Eu coloquei o relato de uma experiência, de um trabalho que eu venho 
desenvolvendo no município que a gente acaba pensando na questão do 
cuidado, integrado na rede de atenção básica. Então a gente trabalhou nos 
instrumentos de gestão e com as linhas prioritárias também de cuidado. E a 
nossa metodologia que estamos usando é uma discussão em roda e com um 
material que utilizamos do Vilaça e outros colaboradores para discutir a 
questão da rede e de como podemos fazer um trabalho pensando nas linhas 
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de cuidado. E esse trabalho vem acontecendo no município em que eu atuo 
e tem a participação da equipe, da gestão... e esse projeto também tem o 
apoio tanto do Ministério da Secretaria do Estado e da Saúde. 
(Apoiadora/Articuladora 15 – Encontro 2.4) 

 
 

Desta mesma forma, os discursos, a seguir, apontam a criação de oficinas 

como um dispositivo desenvolvido pelas apoiadoras e articuladoras junto às equipes: 

 
Oficinas de trabalho para elencar os problemas do cenário atual e construir 
coletivamente, com superiores, o que entendendo ser o ideal e como 
caminhar para alcançar esse objetivo. (Apoiadora/Articuladora 5 – Encontro 
1.1) 
 
A gente pensou em desenvolver oficina de trabalho para discutir esse cenário 
e informar as pessoas sobre o apoio institucional. (Apoiadora/Articuladora 3 
– Encontro 1.1) 
 
E no início do ano passado fizemos uma oficina de atenção básica. 
(Apoiadora/Articuladora 21 – Encontro 2.4) 

 
 
Uma outra ação colocada foi o uso das práticas corporais como uma ferramenta 

a ser desenvolvida pelas profissionais que exercem as funções de apoiadoras e/ou 

articuladoras: 

 
Dentre as ações desenvolvidas, a que mais me marcou acredito que foi a 
mais simples: cada apoiador, divididos nas equipes, montando os momentos 
relaxantes com massagem, psicoterapia para a equipe. Foi uma troca incrível, 
tanto para quem recebeu quanto para quem desenvolveu a atividade... 
tirando muitas barreiras entre os próprios funcionários. A psicóloga do grupo 
de apoio introduziu questões afetivas a serem trabalhadas nos momentos e 
acreditando que isso atingiu na qualidade do serviço prestado por cada 
trabalhador. Eles se sentiram vistos pelos outros profissionais. 
(Apoiadora/Articuladora 8 – Encontro 2.2) 
 
E também o projeto de yoga que a [Nome do apoiador] falou de [Nome do 
município]... se faz um tratamento conjunto nessa parte de yoga… e isso eu 
já passei também para o meu gestor e ficou da gente montar esse projeto 
conjunto. E com o mesmo intuito, tanto para usuário, quanto para os 
colaboradores. (Apoiadora/Articuladora 19 – Encontro 2.4) 

 
 
As falas acima nos permitem observar que as ações voltadas para as práticas 

corporais aparecem no trabalho das apoiadoras institucionais e vêm, cada vez mais, 

ganhando espaço no âmbito da saúde do trabalhador, bem como dos usuários do 

SUS, por compreender necessidades do contexto e possibilitar a ampliação no 

conjunto de intervenções.  
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Desta forma, entendemos que o processo de formação dos trabalhadores 

presentes nos serviços de saúde é um elemento fundamental, incluindo práticas 

corporais e outras abordagens buscando por um olhar ampliado no fazer saúde. 

A fim de elucidar os pontos levantados até aqui, traremos algumas falas que 

irão demonstrar o entendimento, a percepção das participantes sobre o conceito de 

EPS: 

 
Educação permanente não é isso? É sempre alguém estar tentando motivar 
com várias ferramentas para sempre melhorar. (Apoiadora/Articuladora 8 – 
Encontro 1.3) 

 
E lá desde que eu passei por essa troca de gestão, estão com o trabalho de 
motivação... e a gente já teve duas exonerações... já tivemos três demissões 
por culpa da gestão. Então fica muito tumultuado lá e se percebe que quem 
está sofrendo mais agora é o usuário porque ele está deixando de ser bem 
atendido e já pega desde manhã pessoas que estão indo trabalhar com raiva. 
(Apoiadora/Articuladora 19 – Encontro 2.4) 

 
 

A partir dos relatos acima, podemos observar a compreensão das apoiadoras 

e/ou articuladoras em relação ao tema: de que EPS serve para motivar. 

 

          6.1.3 Ações diagnósticas que norteiam o trabalho 

Dentro deste tópico, acompanharemos algumas ações consideradas como 

diagnósticas, que permitem o reconhecimento do contexto para o planejamento de 

práticas a serem desenvolvidas. Estas atividades irão permear o trabalho da 

apoiadora de humanização e da articuladora de EPS, sendo elas: a ação de planejar 

e o uso de entrevistas. 

A seguir, identificaremos algumas propostas que objetivam o planejamento de 

suas atividades enquanto apoiadoras institucionais, a partir do levantamento das 

ações desenvolvidas pelas equipes das unidades de saúde: 

 
A fim de propiciar maior convivência entre os profissionais, serão realizadas 
duas assembleias gerais, dois encontros em equipe e oito encontros mistos 
[...] essas equipes serão organizadas na primeira assembleia [...] totalizando 
12 encontros. (Apoiadora/Articuladora 1 – Encontro 1.1) 
 
Levantamento de ações desenvolvidas nas UBS voltadas para gestantes e 
bebês [...] seguindo roteiro construído pelas apoiadoras institucionais. 
(Apoiadora/Articuladora 5 – Encontro 1.1) 

 
Identificar as ações educativas que as equipes estão desenvolvendo, 
oferecendo apoio. (Apoiadora/Articuladora 6 – Encontro 1.2) 
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Realizar entrevistas apresenta-se como uma outra ferramenta desenvolvida 

pelas apoiadoras e pelas articuladoras, com o intuito de compreender o cenário de 

atuação e planejar ações futuras a serem realizadas por estas profissionais: 

 
Entrevistamos também [as Unidades Básicas de Saúde – UBS]. A gente 
dividiu o grupo de apoio e cada um ficou com quatro unidades. 
(Apoiadora/Articuladora 3 – Encontro 1.1) 
 
O objetivo é qualificar os colaboradores, os trabalhadores das três unidades 
inseridas dentro daquele prédio para que tenham um melhor desempenho, o 
melhor acolhimento dos usuários naquelas três unidades. A metodologia que 
eu pensei foi realmente a pesquisa de campo para que no futuro a gente 
consiga elaborar um protocolo de atendimento para as três unidades 
inseridas. Como seria essa pesquisa de campo? A princípio eu pensei em 
usar um questionário, ouvindo tantos colaboradores, os trabalhadores e tanto 
os usuários dessas unidades porque cada um vai ter a sua visão, cada um 
vai ter a sua necessidade de expor o que acha e o que sente. 
(Apoiadora/Articuladora 8 – Encontro 1.3) 

 
 

O tópico a seguir irá abordar as dificuldades e as facilidades enfrentadas pelas 

apoiadoras de humanização e pelas articuladoras de EPS no desenvolvimento de 

suas funções junto às equipes. 

 

     6.2 Os aspectos (des)favoráveis (potências e desafios) da função 

Por fim, neste outro eixo, iremos trazer falas em que as apoiadoras e/ou 

articuladoras apontam alguns pontos positivos e negativos para o desenvolvimento de 

suas funções diante das equipes de saúde da atenção básica dos municípios em que 

atuam, conforme observaremos a seguir: 

 

          6.2.1 Os aspectos favoráveis, as potências encontradas  

Como ponto positivo, facilitador para o desenvolvimento de suas funções, as 

apoiadoras institucionais apostam no “apoio” da gestão, ou seja, poderem contar com 

os gestores apresenta-se como um aspecto que favorece o trabalho destas atoras em 

seus respectivos municípios, conforme anunciado nos discursos a seguir:  

 
Os agentes comunitários, que foi o meu caso, começaram a refletir sobre o 
seu processo de trabalho, sua responsabilização e o que poderiam interferir 
para auxiliar o usuário. E o que deu certo também de atividade foi o apoio da 
gestão. (Apoiadora/Articuladora 4 – Encontro 1.2) 
 
Tivemos a troca de gestão e direção, e, com isso, encontramos uma brecha 
para efetivar um trabalho [...] que iniciamos em uma unidade piloto. E a outra 
parte importante do movimento é estarmos mais próximos da gestão para 
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mostrar que somos apoiadores... E que eles devem permitir o nosso apoio 
institucional. (Apoiadora/Articuladora 20 – Encontro 2.4) 
 
 

As falas a seguir irão revelar que, embora as apoiadoras e articuladoras 

encontrem dificuldades para realizarem suas ações, estes obstáculos são 

contornados por meio do conhecimento e de experiências vivenciadas ao longo dos 

diversos cenários em que estão inseridas: 

 
Na minha prática, eu vivencio isso com a minha técnica em enfermagem. Ela 
está para aposentar e como sou nova, às vezes, eu falo as coisas com ela e 
ela não aceita. Eu tenho que ir procurando embasamento teórico, científico e 
ir mostrando para ela [...] Eu acho que o que fortalece muito nesses casos é 
o embasamento. Se você não tem um embasamento teórico ou até prático, 
infelizmente, como dizem, a pessoa deita e rola em cima de você. Quando 
você mostra que você conhece, a pessoa já te respeita mais. Isso a gente 
percebe. (Apoiadora/Articuladora 5 – Encontro 1.2) 
 
Uma atividade que me marcou foi a primeira vez que trabalhei com apoio à 
humanização. Foi um misto de alegria por estar trabalhando com algo que 
sempre admirei e desejei para a saúde, e de medo por estar trabalhando com 
algo novo. À medida que a reunião foi acontecendo, se construindo, fui 
aprendendo cada vez mais com as experiências e conceitos que cada um 
havia expressado naquele dia. Esse dia ficou marcado e eu que já estava 
buscando pelo assunto, fui buscar cada vez mais a aprender e até 
desenvolver com o outro. (Apoiadora/Articuladora 10 – Encontro 2.3) 

 
Até o ano passado eu trabalhava na assistência. Eu fico só na parte da EPS 
e humanização [...] Então assim, eu estou como docente do curso de [...] toda 
a semana. A gente está com um núcleo de apoio. Eu faço parte da rede 
cegonha. Faço parte da comissão [...] de infância, faço parte do grupo [...] da 
Santa Casa. Então eu estou inserida em vários espaços, entendeu? Contribuí 
na organização das conferências, isso é bom porque me permite transitar em 
várias coisas e é por isso que eu consigo ter uma visão de um monte de coisa, 
se não, como vocês, eu não teria. (Apoiadora/Articuladora 3 – Encontro 1.1) 

 

 

6.2.2 Os aspectos desfavoráveis, os desafios encontrados 

Uma das dificuldades encontradas pelas apoiadoras de humanização e 

articuladoras de EPS é em relação à determinada categoria profissional: a equipe 

médica, como aborda o discurso a seguir: 

 
A gente espera que a partir da capacitação que foi feita, da atualização dos 
dados, da inserção de novos exames, a partir disso, que a gente consiga que 
as pessoas mudem a prática e consigam acompanhar esse protocolo. Porém, 
a gente tem atores que são os médicos e é uma extensão muito grande, do 
lugar, em acompanhar o protocolo. (Apoiadora/Articuladora 3 – Encontro 1.1) 

 
 

Durante o primeiro encontro de análise de práticas, quando indagada se o 

sentimento era de desânimo ao realizar sua função, uma das participantes responde: 
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Não é desânimo. Acho que estamos no caminho certo, mas existe mais 
dificuldade no sentido de precisar de mais ferramentas, ampliar os apoios. 
Quando a gente pensa que já começou a fazer algumas coisas em uma 
determinada unidade, não foi feito o mesmo em todas elas, a supervisora 
discutindo com as alunas, com as equipes... Mas talvez tudo isso não tenha 
sido feito de maneira adequada. É preciso construir isso. O nosso processo 
de construção já foi muito sofrimento, ou seja, reconstruir de novo. Fazer isso 
não é desanimador, mas é trabalhoso. (Apoiadora/Articuladora 3 – Encontro 
1.1) 

 
 

Neste sentido, a fala acima provoca o sentimento de dificuldade e de desafio 

na prática do apoio institucional. Porém, se faz necessário compreender que o 

trabalho da apoiadora de humanização e da articuladora de EPS é um processo e é 

preciso saber lidar com as questões que surgem ao longo deste caminho: as 

construções e desconstruções, as idas e vindas. 

Um outro ponto a ser levado em consideração é a dificuldade em lidar com os 

conflitos, com as resistências que aparecem no(s) grupo(s), como apontam as falas a 

seguir: 

 
Durante o desenvolvimento do apoio de humanização em saúde com quatro 
equipes nessa unidade, planejamos encontros em que as equipes se 
misturavam e alguns encontros de reunião por equipe. Os trabalhadores 
dessa unidade estavam muito desanimados e chateados com a coordenação. 
Então a participação era bastante tímida e um dos trabalhadores sempre 
chamou muita atenção por participar desses grupos mistos com um 
semblante desagradado e enfurecido. Após quatro encontros mistos, tivemos 
um encontro por equipe. Nessa reunião, o trabalhador estava presente com 
a mesma fisionomia, enfurecido e desagradado durante a participação dos 
outros encontros, dos outros grupos. Enquanto uma das colegas de equipe 
falava sobre o que os grupos estavam mobilizando nela, este trabalhador 
embrulhou a sua folha enfurecido, empurrou a sua cadeira fortemente para 
se levantar, saiu e bateu a porta. A colega continuou falando como se nada 
tivesse acontecido e eu não consegui colocar a situação ocorrida para análise 
da equipe. (Apoiadora/Articuladora 6 – Encontro 2.2) 

 
[...] Os profissionais muito antigos acho que são os que mais dificultam o 
trabalho da gente. Eles acham que trabalharam até agora desse jeito... não 
sabem o porquê que a gente tem que ficar discutindo trabalho. Que é só cada 
um na sua sala fazendo suas coisas e está tudo certo. A gente tem muito 
enfrentamento, muita dificuldade. (Apoiadora/Articuladora 14 – Encontro 2.3) 
 
Eu acho que é um pouco do que o apoio vive... A dificuldade de você chegar 
nas equipes... por que alguns acham importante, outros acham que é perda 
de tempo, outros acham desnecessário, que não vai virar nada. 
(Apoiadora/Articuladora 7 – Encontro 2.2) 
 
É tanto tempo que eu acho que a gente vai se... sei lá, se decepcionando. 
Bom, a função de apoiadora, apoiador e facilitador é uma tarefa complicada... 
nem todas as equipes e profissionais, ou profissionais, aceitam esse apoio. 
(Apoiadora/Articuladora 14 – Encontro 2.3) 
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As dificuldades que eu encontrei? Dar intimidade. Resistência de alguns 
profissionais, que nem sempre é a função única que a gente tem. Eu tive 
também muita dificuldade de modificar conceitos que os próprios funcionários 
já têm. (Apoiadora/Articuladora 4 – Encontro 1.2) 

 
 

Os relatos acima nos reforçam que qualquer mudança ocasionada no ambiente 

de trabalho provoca receios nos indivíduos. Ainda, é possível observar que aquela 

incerteza, causada pelo que está por vir, produz sentimentos como insegurança, 

dúvidas, desconfiança, inquietação e, inclusive, resistência em aceitar tudo que é 

novo. 

As apoiadoras institucionais também trazem, em suas falas, as dificuldades em 

realizar reunião de equipe, como veremos abaixo: 

 
Minhas experiências são muitas, mas vou falar das tentativas de implantar e 
implementar as reuniões de equipe de forma sistematizada em todas as 
equipes do município. Tem sido frustrante, pois na maioria das unidades as 
reuniões não acontecem, né?  A gente encontra porta fechada ou quando 
acontece é quando eu agendo. Então, quando eu combino: ‘vamos fazer 
reunião, que vou ajudar vocês’, acontece. [...] aí eu não vou, não acontece. 
Então só acontece, na maioria das vezes, quando eu agendo. E talvez pela 
minha dificuldade em conduzir grupos, ou essas reuniões, esses encontros, 
eu tenho percebido que a maioria das reuniões ainda ficam na questão da 
lavagem de roupa suja... ela não flui muito, não desenvolve, não pensa 
processo de trabalho, não pensa como que eu vou fazer um acolhimento. E 
algumas ações que a gente faz é pontual, porque eu acredito que a reunião 
de equipe é que levanta as demandas para a gente, apoiador, trabalhar... que 
eles vão levantar dificuldades: ‘a gente tem dificuldade nisso, dificuldade 
naquilo... Como você pode ajudar a gente? Como a gente pode desenvolver 
isso?’.  Só que não tem reunião de equipe... a gente não consegue levantar 
as demandas que a gente precisa apoiar. (Apoiadora/Articuladora 14 – 
Encontro 2.3) 
  
E também a dificuldade de encontrar portas abertas de outras equipes. 
Enfim... (Apoiadora/Articuladora 13 – Encontro 2.3) 
 
Já tentei fazer reunião já [...] Colocar em fala... cada um expor o que estava 
sentindo, o que entendia que o outro deveria fazer. Normalmente se resolve, 
mas depois volta tudo de novo. Então eu não sei como solucionar. 
(Apoiadora/Articuladora 4 – Encontro 1.2) 

 
 

Em síntese, as falas trazidas acima possibilitam compreender que as 

dificuldades encontradas pelas apoiadoras e pelas articuladoras, ao realizarem a 

reunião de equipe, estão voltadas para o não saber conduzir grupos ou entender os 

obstáculos detectados. Ainda, quando estas reuniões acontecem, são focadas apenas 

no apontamento de problemas, não procurando enfrentá-los, impedindo, assim, o 

avanço nas discussões durante os encontros. 
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A seguir, os relatos nos mostram que, embora façam reuniões, algumas 

apoiadoras e articuladoras se sentem despreparadas, inseguras: 

 
Foi apenas um encontro e pensando em trabalhar a reunião de equipe para 
o próximo, que já está agendado. A princípio isso incomodou pois eles não 
sabem direito como parar no momento e se comunicar. Tenho um pouco de 
insegurança, pois não sei se o que eu conheço e o que eu tenho de 
experiência são suficientes. Mas também vejo a importância de aprender com 
isso. Por que falo isso? Porque nunca tive EP enquanto trabalhadora apenas. 
Nunca teve uma articuladora que nos deu esse apoio. E eu estou na EP há 
pouco tempo. Então não sei se é suficiente mesmo. (Apoiadora/Articuladora 
3 – Encontro 2.1) 

 
O que eu sei é o que eu aprendi aqui durante esse tempo e o que eu tenho 
de experiência como trabalhadora. (Apoiadora/Articuladora 3 – Encontro 1.2) 
 
Então para mim falta conhecimento teórico do que eu vou utilizar naquele 
momento quando surge aquela questão. (Apoiadora/Articuladora 4 – 
Encontro 1.2) 

 
A gente utilizava uma parte [da reunião de equipe] pro apoio. Só que eles 
estavam já em uma coisa assim, de ter muita coisa e não dar tempo de fazer 
nada também. (Apoiadora/Articuladora 7 – Encontro 2.2) 

 
 

As falas logo abaixo relatam um despreparo por parte das 

apoiadoras/articuladoras para lidarem com grupos e equipes: 

 
O que eu achei que faltou? Mais experiência na minha parte até em conduzir 
o grupo. (Apoiadora/Articuladora 4 – Encontro 1.2) 
 
E em relação ao aspecto negativo, notei que cada indivíduo, até hoje, 
responsabiliza o outro em alguns casos... e observo que há necessidade de 
encontrar membros para solucionar esse problema. Então, eu não consigo 
resolver. (Apoiadora/Articuladora 4 – Encontro 2.1) 
 
Eu achei isso, da gente pensar muito sobre o apoio: ‘o apoio é isso, é difícil’. 
(Apoiadora/Articuladora 4 – Encontro 1.1) 
 
Porque eu entendo que é bem difícil fazer esse apoio... entrar nessa unidade, 
fazer essas conversas... É algo que não é simples. (Apoiadora/Articuladora 4 
– Encontro 1.1) 

 

 
Ainda, consideramos a dificuldade em entenderem o real papel enquanto 

apoiadoras institucionais e, por sua vez, esperam da gestão para saber o que fazer 

(expectativas do gestor para com as apoiadoras/articuladoras): 

 
A princípio eu pensei em sentar junto com o gestor municipal de saúde e ver 
o que mais ele gostaria que fosse trabalhado dentro da EP e humanização, 
já que agora eu estou dentro, iniciei agora esse trabalho no município. Então 
eu gostaria de saber: onde estava, o que ele gostaria, o que realmente vamos 
trabalhar em cima desses temas e o que foi trabalhado até então. Mas 
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infelizmente eu não consegui ter esse diálogo. (Apoiadora/Articuladora 8 – 
Encontro 1.3) 
 
Então a minha expectativa é que o gestor realmente nos apoie nas nossas 
ações como deve ser... que ele consiga enxergar as nossas necessidades 
porque, infelizmente, eles querem que façam, mas na hora de apoiar eles não 
apoiam, né? (Apoiadora/Articuladora 11 – Encontro 2.3) 
 
Só que de novembro, como tivemos troca de gestão, ainda não se 
acomodaram as coisas e então elas não realizaram nenhuma reunião de 
novembro para cá. E espero que agora em janeiro e fevereiro já comece a 
acontecer. (Apoiadora/Articuladora 18 – Encontro 2.4) 
 
E em [ano] a gente trabalhou muito pouco devido à mudança política e essa 
coisa de mudança de secretário… Mas, a gente sempre teve o apoio da 
política, da gestão. (Apoiadora/Articuladora 21 – Encontro 2.4) 

 
 

Outra questão muito enfatizada pelas participantes enquanto uma dificuldade 

encontrada por estas profissionais foi relacionada ao fato de estarem sozinhas para 

exercerem as duas funções: 

 
E, assim, como ponto negativo, por eu estar sozinha em (Nome do Município) 
com as duas políticas, eu ainda me sinto meio perdida dentro das políticas. 
(Apoiadora/Articuladora 16 – Encontro 2.4) 
 
O ponto negativo é que por estar sozinha fazendo esse papel, ainda me sinto 
meio perdida em como aplicar ambas as políticas. (Apoiadora/Articuladora 17 
– Encontro 2.4) 
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7 DISCUSSÃO 

De acordo com o que foi apresentado, os relatos incorporados como resultados 

da presente pesquisa foram divididos em dois grandes eixos. O primeiro eixo aborda 

as ações desenvolvidas pela apoiadora de humanização e pela articuladora de EPS. 

Já o segundo eixo retrata elementos considerados por estas atoras (apoiadora e 

articuladora) como facilitadores ou dificultadores para o desenvolvimento de suas 

funções com as respectivas equipes de saúde da atenção básica. 

Como observou-se no primeiro eixo, as apoiadoras e articuladoras participam 

de ações que auxiliam na organização da rede de atenção. Pensando nisso, uma das 

atividades colocadas é a adequação numérica dos funcionários e a utilização do 

planejamento estratégico. 

É notória a importância do trabalho da apoiadora de humanização e da 

articuladora de EPS nos serviços de saúde com as equipes de atenção básica. 

Entretanto, há evidências que ainda existem muitos desafios a serem enfrentados 

para o exercício destas funções, principalmente quanto ao número reduzido destes 

profissionais, que se torna um aspecto limitador para o avanço proposta (MACHADO 

et al., 2018). 

Inclusive, compreendemos que a possibilidade de participação nos encontros 

mensais da DRS III não é a mesma. Até mesmo as estratégias, as condições e as 

ferramentas para desenvolver as funções de apoio e de educação permanente 

também não são as mesmas, devido ao grupo pesquisado ser bastante heterogêneo, 

levando em consideração que as áreas de formação são diversas, conforme 

observamos no quadro 4. Seguindo este raciocínio, podemos adotar a lacuna de 

conhecimento destas profissionais como uma das justificativas para o apontamento 

colocado aqui, ou seja, a pouca abordagem em relação aos temas de humanização e 

EPS no decorrer de toda a formação inicial (graduação). 

Neste sentido, consideramos o processo de formação como um elemento que 

também interfere no exercício do papel das apoiadoras de humanização e 

articuladoras de EPS. As falas destas atoras nos mostram que existe uma fragilidade, 

ou seja, na maioria das vezes, elas não têm tanta aproximação com estes conceitos 

ao longo da graduação. Todavia, reconhecemos que os profissionais que atuam nas 

unidades de saúde estão em constante processo de formação. Desta forma, 
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entendemos que é necessário vivenciar e refletir sobre EPS, por compreendermos 

que a formação também se dá a partir da reflexão sobre o trabalho. 

Por sua vez, o planejamento estratégico, apontado nos relatos das apoiadoras 

institucionais, é visto enquanto uma das ações a ser desenvolvida por estas atoras, a 

fim de mobilizarem as equipes para analisar o trabalho desenvolvido e organizarem a 

rede de atenção. 

O planejamento estratégico é tido como um recurso metodológico que busca 

organizar, (re)estruturar os serviços de saúde e favorecer a resolutividade de 

problemas, superando a lógica gerencialista. Essa lógica é pautada na concepção do 

trabalho humano traduzido em indicadores de desempenho, de modo a produzir custo 

e/ou benefício, medida através da objetividade, da racionalidade e do pragmatismo 

(GAULEJAC, 2007). 

O planejamento estratégico é fundamentado enquanto um dispositivo que 

possibilita a análise e a reflexão dos processos de trabalho, bem como a 

transformação significativa das práticas nos territórios, por meio da capacidade crítica 

e reflexiva dos profissionais frente à realidade dos trabalhos desenvolvidos nos 

serviços de saúde, fazendo-os problematizar as situações cotidianas, levando em 

consideração e questionando o “o que”, o “como”, o “por quê” e o “para quê” fazer 

(FURTADO et al., 2018). 

Uma outra ação evidenciada é a introdução de novas rotinas nos serviços de 

saúde, por exemplo: a implantação do prontuário eletrônico, conforme relatado pelos 

atores envolvidos nesta pesquisa. 

O prontuário eletrônico é um sistema informatizado e integrado do 

armazenamento das anotações realizadas ao longo da assistência prestada ao 

usuário nas unidades de toda a rede de saúde vinculada ao SUS, tendo como objetivo 

principal a organização das informações disponibilizadas e a comunicação entre os 

membros da equipe, a partir do compartilhamento destes dados. O uso deste 

instrumento facilita a busca pelas informações registradas, de modo que todos os 

profissionais tenham acesso (MOURÃO; NEVES, 2007). 

Pensando nisso, entende-se a importância da participação de todos os 

profissionais da equipe para colocar em prática este sistema de informação. Porém, 

existem alguns aspectos que interferem na implantação do prontuário eletrônico e os 

fatores mais apontados são as dificuldades encontradas em trabalhar com o 

computador (COSTA; PORTELA, 2018).  
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Outra forma de reestruturar os serviços de saúde é a avaliação e a análise da 

situação epidemiológica para poder implementar ações.  

A epidemiologia é caracterizada como a ciência que estuda o processo saúde-

doença, por meio da análise da ocorrência e da distribuição dos fenômenos de saúde 

e doença, bem como seus fatores condicionantes e determinantes na população. O 

objetivo principal deste campo do estudo é investigar as condições de saúde, 

descrever informações sobre a ocorrência de doenças e analisar o efeito das ações, 

buscando transformar o cenário da saúde a partir da formulação, implementação e 

avaliação das políticas públicas (PAIM, 2003; BARATA, 2013).  

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 

1990)12, dispõe sobre a execução de ações da Vigilância Epidemiológica (VE) como 

campo de atuação do SUS, conforme estabelecido no artigo da lei: 

 
Art. 6°. § 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações 
que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção 
e controle das doenças ou agravos (BRASIL, 1990b).  
 

 
Observa-se que compreender o contexto no qual está inserido, bem como os 

dados epidemiológicos deste cenário se faz necessário e são considerados como 

ferramentas para o planejamento das ações em saúde, principalmente para refletir 

sobre a tomada de decisão (ALVES, 2008).  

A ideia colocada aqui vai ao encontro das práticas esperadas para o 

desenvolvimento das funções dos atores envolvidos no presente estudo. Porém, cabe 

ressaltar que é necessário reconhecer e articular o conhecimento epidemiológico a 

outras fontes de saberes, visando pela garantia de uma saúde de qualidade para a 

população, como está definido na Portaria n° 2.436, de 21 de setembro de 201713: 

 
Art. 5º A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição 
essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de 
saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa 
estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os 
riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade. 

 
12 É a primeira Lei Orgânica do SUS, que regulamenta os artigos Constitucionais de 196 a 200 da 

Constituição Federal de 1988. Regula as ações e os serviços de saúde em âmbito nacional e institui os 
princípios, as diretrizes, os objetivos, as atribuições e a organização do SUS. 

 
13 Valida a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), determinando a revisão de diretrizes para a 

organização da Atenção Básica no âmbito do SUS. 
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Desta mesma forma, consideram que o cuidado tem sido operado a partir da 

necessidade de corresponder às metas dos indicadores. Todavia, entendemos que 

não necessariamente corresponder a metas e indicadores significa produzir cuidados 

integrais em saúde. Desse modo, é preciso analisar e problematizar o que os serviços 

de saúde vêm produzindo. No caso dos indicadores de saúde, a sua análise pelas 

equipes pode ajudar a compreender os principais agravos de um dado território, mas 

precisam ser elaborados com dados fidedignos e discutidos, considerando a 

complexidade, por exemplo, do que envolve a mortalidade infantil.  

 Pensando nisso, compreende-se a importância do uso de indicadores para 

monitorar e avaliar a efetividade (ou não) de uma ação, buscando atingir os objetivos 

propostos e alcançar os resultados esperados (PEREIRA; TOMASI, 2016). 

Os indicadores de saúde são instrumentos de dados que fornecem informações 

de resultados de uma determinada ação, por refletir a real condição de saúde da 

população (LIMA; ANTUNES; SILVA, 2015). São vistos como uma importante 

ferramenta de gestão e análise das situações de saúde, por permitir avaliar a proposta 

de uma estratégia, auxiliar no planejamento de atividades, contribuir para a tomada 

de decisão e conduzir intervenções de interesse da sociedade (PEREIRA; TOMASI, 

2016).  

Tendo em vista os achados apresentados durante a vivência nos encontros de 

análise de práticas, observamos a pouca utilização destes indicadores para embasar 

o trabalho das apoiadoras e articuladoras, ou seja, o uso destas informações ainda 

parece estar distante da prática destas atoras para o desenvolvimento de suas 

atividades. 

Desde os anos 2000, um novo modelo de gestão tem sido incorporado nos 

campos da saúde e da educação, denominado como a Nova Gestão Pública (NGP) 

ou gerencialismo, como já abordado acima. É uma teoria da administração pública 

que surgiu a partir de uma crítica à gestão burocrática, buscando a obtenção de maior 

eficácia, melhores desempenhos e a diminuição dos gastos públicos. Um dos 

princípios desta reforma gerencial é o estabelecimento de metas a alcançar 

(CARNEIRO; MENICUCCI, 2013). 

Esta questão é gerada por meio de demandas do próprio Ministério da Saúde, 

que apontam o que os municípios devem pactuar e cumprir durante os seus processos 

de gestão. Por sua vez, o alcance dos indicadores configura como alvo e objeto de 

atuação e intervenção dos respectivos gestores. Desta forma, cumprir as metas e as 



87 
 

 

pactuações atravessam, a todo momento, o trabalho dos apoiadores e dos 

articuladores.  

Entretanto, nota-se a importância de desempenhar este papel mediante a 

discussão do contexto de trabalho dos profissionais da saúde, visando à compreensão 

da necessidade destes números. Em vista disso, problematizar o cumprimento das 

metas junto aos gestores e trabalhadores da saúde pode ser um caminho de atuação 

para as apoiadoras institucionais, tentando fugir da padronização e da 

protocolarização descontextualizada. 

Entretanto, as apoiadoras e articuladoras depositam grande expectativa na 

padronização dos serviços e acreditam que dispor de protocolos é uma ferramenta 

importante para exercerem sua função, por oferecer qualidade ao atendimento 

prestado. Porém, nas falas trazidas, nota-se que há perspectivas diferentes quanto ao 

uso de protocolos. 

O uso de protocolos traz o debate de que este instrumento pode causar o 

engessamento das práticas, configurando o cuidado e as pessoas em modelos de 

atenção preestabelecidos. Porém, Rodrigues et al. (2019) avaliam o protocolo como 

um instrumento potente para o fortalecimento da Atenção Básica e garantia do direito 

à saúde, a depender de sua finalidade e de como serão abordados no cotidiano das 

práticas no SUS, buscando superar a lógica biomédica ainda presente que acaba por 

fragmenta o cuidado em saúde. Segundo os autores do texto: "O fato não é que sejam 

bons ou ruins, mas sim, ao modo como são usados e a que lógica responderiam".  

O protocolo só traz sentido se utilizado de forma dialógica, envolvendo a equipe 

e os usuários do sistema de saúde nos processos de construção e discussão destes 

instrumentos. Essa ideia poderia ser pensada como um dispositivo de educação 

permanente para os profissionais da saúde, gerando reflexões quanto ao fluxo nos 

serviços de saúde, processos de trabalho, comunicação e compartilhamento do 

cuidado com outros pontos da rede de atenção (RODRIGUES et al., 2019). 

Ainda, precisamos compreender que os protocolos não podem ser capturados 

pela prescrição de tarefas e normas, sem levar em consideração as singularidades e 

as necessidades dos sujeitos envolvidos neste processo, o usuário dos serviços de 

saúde, bem como as diversas situações presentes no cotidiano do trabalho 

(SCHERER et al., 2016). 

Barros, Benevides (2007, p. 75), ao citarem o autor Dejours (1997), retratam 

que “as tentativas de padronização excessiva do processo produtivo trazem também, 
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como efeito secundário, o constrangimento da inteligência prática do trabalhador, 

mobilizada frente a situações inéditas, imprevistas, móveis e cambiantes”. 

As apoiadoras e as articuladoras trazem, também, em suas falas, a construção 

de parcerias (seja entre as instituições de ensino ou outros atores) que contribuem 

para a execução de suas práticas com as equipes de saúde. 

A integração ensino-serviço objetiva inserir e articular as instituições 

formadoras (acadêmicos e docentes) aos serviços de saúde, promovendo uma 

aproximação aos profissionais da área tendo em vista a construção e o incentivo de 

um trabalho em equipe (ALBUQUERQUE et al., 2008; PIZZINATO et al., 2012). 

Conforme estabelecido no 14° artigo da Lei no 8.080/90, a legislação determina 

a integração ensino-serviço na formação e o envolvimento das universidades no 

processo de educação permanente dos profissionais do SUS (BRASIL, 1990b).  

No decorrer dos encontros, foi possível considerar que as instituições de ensino 

em parceria com os serviços de saúde são tidas como peças fundamentais para a 

educação permanente dos profissionais que atuam nestas unidades, tendo em vista 

que estes trabalhadores estão e constante formação. Esta integração/articulação 

contribui para o cenário de ensino-aprendizagem, identificando os problemas e 

refletindo sobre as reais necessidades no âmbito da saúde, visando pela melhoria do 

processo de trabalho e pela produção de um cuidado integral. 

Desta forma, é evidente a necessidade de uma nova representação de trabalho 

e de trabalhadores para que seja possível a construção de “um novo modo de 

organizar e praticar a atenção à saúde”. Sendo assim, torna-se imprescindível a 

relação entre o ensino e serviço com o objetivo de transformar as práticas profissionais 

ao levar em consideração as reais necessidades da população (ALBUQUERQUE et 

al., 2008). 

A partir das experiências e dos processos reflexivos vividos ao longo da 

pesquisa, tem-se produzido conhecimentos sobre a implementação de políticas 

públicas e verificado que há um elenco restrito de ferramentas que são utilizadas por 

estes atores na problematização do cotidiano do trabalho em saúde (FORTUNA, 

2015). 

Dentre as ações, o espaço mais utilizado pelas apoiadoras e articuladoras é a 

reunião de equipe, que constitui uma ferramenta de trabalho para estes atores e se 

apresentam, muitas vezes, como um espaço capturado pelos processos de gestão 

municipal, o que interfere na atuação destes profissionais.  
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A reunião de equipe é um importante dispositivo que busca discutir, planejar e 

avaliar, coletivamente, os processos de trabalho e as ações desenvolvidas por meio 

dos dados disponíveis. Inclusive, são considerados espaços estratégicos e potentes 

para a troca de saberes e a tomada de decisões (GRANDO; DALL'AGNOL, 2010; 

SANTOS, 2017). 

No estudo de Matumoto et al. (2005), os autores consideraram as reuniões de 

equipe como promotoras de construção da grupalidade, podendo possibilitar a análise 

e a reflexão em relação às suas práticas. 

Porém, é possível verificar que os profissionais da atenção básica muito 

comumente realizam reuniões de equipe como uma prática protocolar, pautada em 

informes/avisos e questões técnicas (GRANDO, DALL'AGNOL 2010). Isso explica o 

motivo pelo qual estes espaços acabam por se tornar um 'muro de lamentação', 

significando um mecanismo de negação o tempo todo, cenário este muito presente no 

trabalho em saúde. 

Segundo o dicionário de Língua Portuguesa, a palavra “lamentação” vem 

do latim “lamentatio” e simboliza: lamúria, queixa, expressão de sofrimentos, 

demonstração de dor, de angústia (HOUAISS, 2015). 

Santos et al. (2017), ressaltam que é essencial a troca de informações e 

saberes ao longo de uma reunião de equipe, tendo em vista a concretização de um 

trabalho coletivo e interdisciplinar a partir do compartilhamento de responsabilidades 

entre todos os profissionais que estão inseridos no cotidiano dos serviços de saúde. 

Outro tema que manifesta as ações desenvolvidas pelas apoiadoras e 

articuladoras é a ação educativa, o ato de realizar oficinas, encontros e práticas 

corporais como atividades de sua função, conforme apontados nas falas. Este 

movimento vai muito ao encontro da educação permanente e revela o desejo e a 

importância de vivenciar espaços de discussão e de uma escuta mais qualificada, 

fortalecendo a aproximação de ferramentas que possibilitem a reflexão coletiva, uma 

vez que, em diversos momentos, as apoiadoras e articuladoras anunciam que estes 

espaços em que atuam são restritivos e muito autoritários. Por um outro lado, relatam 

ainda que há a necessidade de produzir “capacitações” para os profissionais das 

equipes de saúde. 

Os processos educativos nos serviços de saúde têm como finalidade o 

desenvolvimento dos profissionais, compreendidos pela realização de diversas 
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atividades que vão desde as capacitações e os treinamentos pontuais até processos 

constantes de formação mais articulada e integrada.  

Diante deste cenário, consideramos que as propostas de integração ensino-

serviço, pensada enquanto uma estratégia de aprendizagem mútua, poderão 

contribuir para a superação da suposta divisão entre a prática e a teoria. É necessário 

problematizar estes processos educativos ao buscar por espaços mais acolhedores, 

produtores da troca de saberes e como potentes oportunidades de criação, tendo 

como principal objetivo a reflexão crítica sobre o processo de trabalho e a 

transformação das práticas profissionais (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 

Os grupos, enquanto espaços de construção coletiva que possibilitam a 

aprendizagem, podem promover transformações no campo da saúde, por permitirem 

o contato com o real cenário e as diversas possibilidades frente a uma determinada 

situação. A proposta de grupos educativos é considerada a principal forma de 

estabelecer vínculos entre a comunidade e os profissionais da saúde, e de praticar a 

corresponsabilização. 

Sendo assim, a Roda de Conversa, ao propor que os integrantes se acomodem 

em formato de círculo, se mostra como estratégica para a aprendizagem significativa 

por oportunizar uma relação horizontal e a participação democrática entre todos os 

envolvidos (BRASIL, 2005). 

Observa-se que, por vezes, a ideia de articular as ações de educação 

permanente fica restrita à promoção de cursos e capacitações para os trabalhadores 

da saúde. Porém, entendemos que há uma compreensão muito maior sobre esta 

função, levando em consideração o desenvolvimento de ações junto aos mais 

diversos setores do município e com as equipes de saúde, com o objetivo de favorecer 

a análise do processo de trabalho de forma coletiva, valorizando o cuidado em saúde. 

Uma questão que chamou bastante atenção foi a percepção de EPS muito 

atrelada ao conceito motivacional, como revelou durante a análise das falas colocadas 

pelas apoiadoras e articuladoras. Sendo assim, ficou evidente a existência de uma 

visão teórica que se alinha a correntes pedagógicas que não vão ao encontro da EPS 

conforme proposto na PNEPS e que reflete, diretamente, nas ações que são 

executadas e colocadas em prática no exercício do apoio e da própria articulação de 

EPS.  
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Peres et al. (2016) também identificaram as dificuldades dos trabalhadores de 

saúde e dos gestores em entenderem a concepção de EPS e quais ações avançam 

no sentido de colocá-la em prática nos territórios. 

Segundo Ogata et al. (2021), a EPS consiste em uma política do SUS que 

desenvolve a diferenciação entre os conceitos de Educação Permanente e Educação 

Continuada (EC), objetivando por mudanças na formação e no processo de trabalho 

dos profissionais que atuam nos serviços de saúde.  

Desta forma, a EPS, como uma prática de ensino-aprendizagem que parte da 

ideia da aprendizagem significativa e problematizadora, propõe estratégias que 

viabilizem a construção coletiva, guiadas por uma relação horizontal e dialógica, em 

que todos podem partilhar momentos de ensinamento, de aprendizado e de 

(des)construção de conceitos ligados à saúde (BRASIL, 2007). 

De acordo com Vasconcelos et al. (2009), a EPS é compreendida a partir da 

produção de práticas educativas que visem às respostas e soluções para os reais 

problemas encontrados no cotidiano dos serviços de saúde, fundamentadas no 

diálogo em equipe ou na autoavaliação, buscando por novos caminhos que gerem 

mudanças no processo de trabalho para conquistar resultados mais eficientes. 

Para finalizar este eixo, as atoras envolvidas nesta pesquisa apontam o 

planejamento e as entrevistas como ações diagnósticas que auxiliam para nortear, 

embasar a função apoio.  

Em vista disso, fazer o diagnóstico, ou seja, ações de reconhecimento do 

cenário em que as apoiadoras e articuladoras atuam e de compreensão do que vem 

sendo desenvolvido nas unidades de saúde através da observação e de entrevistas, 

conforme apontado pelas participantes deste estudo, procuram identificar temas 

relevantes para realizarem o planejamento do trabalho. 

Neste sentido, o planejamento e a avaliação das práticas em saúde são 

ferramentas fundamentais para reorganizar o processo de trabalho da equipe, visando 

identificar os principais problemas de saúde e definir possíveis ações a serem 

desenvolvidas.  

Planejar é administrar situações cotidianas que ocorrem no processo de 

trabalho, visando alcançar o objetivo proposto e uma maior clareza para a tomada de 

decisão. Segundo Oliveira (2007): "planejar é pensar sobre aquilo que existe, sobre o 

que se quer alcançar, com que meios se pretende agir”. 
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Entendemos que estas situações a serem vivenciadas nos serviços de saúde 

são diversas e dinâmicas, passando por transformações constantes. Portanto, se faz 

necessário realizar processos de identificação de problemas de saúde daquele 

momento, definir as finalidades, metas e objetivos, elencando a escolha do problema 

prioritário para a elaboração de um plano de intervenção (OLIVEIRA, 2007). 

Por isso, o planejamento é uma ferramenta indispensável para a organização 

profissional do trabalho em saúde. Sendo assim, compreendemos que a utilização de 

entrevista é um dos caminhos que pode contribuir neste processo por perceber que 

ela tem a capacidade de favorecer e considerar diversas opiniões (SADE et al., 2013). 

A entrevista é compreendida como uma conversa para a obtenção de 

informações (CHAHAL, 2021). As autoras, Fraser e Gondim (2004) consideram que a 

entrevista é uma técnica qualitativa de interação social que busca pela percepção da 

realidade e da vivência pessoal diante das diferentes situações encontradas. 

Por sua vez, Freitas Silva et al. (2006) reafirmam a entrevista como um 

instrumento importante para a coleta de dados, que tem como principal objetivo a 

compreensão e a reflexão de subjetividades dos participantes. 

No segundo e último eixo, as apoiadoras de humanização e as articuladoras de 

EPS relataram algumas potências e desafios que podem influenciar no 

desenvolvimento de suas funções junto às equipes de saúde da atenção básica.  

As dificuldades enfrentadas por estas atoras em seus territórios resultam das 

mais variadas dimensões: desde o processo da busca cotidiana por garantir sua 

legitimidade e seu reconhecimento enquanto profissionais de saúde até o 

desenvolvimento do apoio e da articulação de EPS de fato. 

Compreender a importância do reconhecimento profissional é um elemento 

considerado como essencial para estas atoras. As participantes desta pesquisa 

consideram que obter reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, bem como pelos 

resultados alcançados são elementos essenciais no âmbito da carreira profissional. 

Ao notarem que são reconhecidas, as apoiadoras de humanização e as articuladoras 

de EPS passam a se sentirem mais valorizadas por se identificarem como parte da 

equipe. 

O ‘ser reconhecido’ é apontado e tido como elemento significante da relação 

entre o sujeito e o trabalho. De acordo com Bendassolli (2012, p. 42), “o 

reconhecimento pela mediação do outro e pela inscrição do sujeito numa história 
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coletiva permite a passagem do sofrimento, inerente ao confronto com o real, ao 

prazer, uma vez que dá sentido a este confronto”.  

Certamente, diversos são os desafios capazes de despertarem sentimentos 

que atravessam o pensar e o fazer apoio e articulação de EPS, imobilizando, assim, 

a prática das apoiadoras e das articuladoras com suas equipes. 

Desta forma, foi expressada a lida com a categoria médica como uma barreira 

para o desenvolvimento de suas funções enquanto apoiadoras e articuladoras. Sendo 

assim, nos questionamos o porquê estes profissionais médicos não participam, na 

maioria das vezes, das diversas atividades planejadas junto às equipes. Existe uma 

série de descrição de fatores que permeiam esta reflexão e podem influenciar neste 

entrave, entre elas a formação destes trabalhadores e o modelo de atenção à saúde 

no Brasil. 

A autora, Peduzzi (2001), ressalta que o compartilhamento do modelo 

biomédico, hegemônico, confere e enfatiza a concepção como a única configuração 

de atenção à saúde, compreendido enquanto o modelo adequado a toda e qualquer 

circunstância do processo saúde-doença, tanto no âmbito individual quanto no 

coletivo. Sendo assim, os profissionais acabam por não partilhar outros valores que 

poderiam ressaltar outros modelos de atenção e, consequentemente, afastam-se da 

construção coletiva de uma assistência que envolve a complexidade e a 

multidimensão das reais necessidades em saúde.  

A atenção básica, por sua vez, é apontada como a principal possibilidade para 

uma maior abertura às práticas em saúde, em que as ações dos diversos profissionais 

não são restritas ao trabalho médico (MERHY, 1997; GUEDES; ROZA; BARROS, 

2012). 

Associadas às ações de assistência, o médico deve desempenhar ações 

educativas, coletivas e comunitárias em união com os demais profissionais da equipe, 

assim como envolver-se no planejamento e organização do processo de trabalho.  

Desta forma, o Ministério da Saúde afirma que uma ação baseada nas diversas 

disciplinas pode possibilitar a reconstrução de uma prática profissional a partir da 

prática do outro, provocando transformações nas intervenções do cenário em que 

estes profissionais estão inseridos. Portanto, apesar de disporem do conhecimento de 

procedimentos tecnológicos específicos da saúde, os profissionais devem reconhecer 

o valor dos diferentes saberes e práticas que contribuem para uma abordagem e uma 
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visão mais integral e mais resolutiva, principalmente, ao lidarem com a dinâmica do 

contexto das famílias e da própria comunidade (BRASIL, 2002). 

A partir desta colocação, reconhecemos a importância do trabalho em equipe, 

caracterizado pelo trabalho coletivo, que representa uma relação mútua entre a 

interação dos diversos profissionais e as intervenções técnicas (PEDUZZI, 2001). 

Sobretudo, o trabalho interprofissional se constitui como uma potente estratégia 

do trabalho em equipe, por integrar o processo de comunicação à tomada de decisões 

compartilhadas, visando à melhoria da produção do cuidado em saúde, através do 

convívio entre as mais diversas categorias profissionais que atuam nos serviços de 

saúde e destas estreitas relações interpessoais (ARRUDA; MOREIRA, 2018). 

Outro tema que mais apareceu nos relatos das apoiadoras e articuladoras foi a 

dificuldade em lidar com os conflitos e as resistências que surgem nos grupos. 

Toda mudança parece causar um certo receio no indivíduo e frequentemente 

observamos que a incerteza, despertada daquilo que está por vir, provoca diversos 

sentimentos como insegurança, dúvidas, desconfiança, inquietação e, na maioria das 

vezes, levam à resistência em aceitar tudo que é novo. 

A resistência é um processo inconsciente e natural, causador de tensões no 

grupo. Este movimento é um elemento que necessita de uma análise aprofundada por 

ser considerada a matéria-prima para o trabalho em grupos, uma vez que 

problematiza e interroga aquilo que está posto, ajudando a encontrar caminhos à 

sustentabilidade da atuação da apoiadora, da articuladora e do próprio SUS. 

Nas falas das apoiadoras e das articuladoras, uma parte do seu insucesso é 

depositada nos trabalhadores das equipes que, quando não as recebem bem, ou 

quando estas equipes não as correspondem realizando as tarefas demandadas por 

elas, parece ser colocada em um lugar de “resistência” a presença destas atoras. Por 

vezes, os que resistem são rotulados como profissionais difíceis, que não colaboram, 

que não querem mais trabalho. No entanto, parece que essa resistência é pouco 

trabalhada, pouco indagada nos grupos.  

O movimento resistencial é demonstrado pela forma de ansiedades básicas (os 

medos da perda e do ataque), que emergem nas técnicas defensivas, de resistência 

à mudança, de controle onipotente, de negação e do medo de perder o poder, o 

espaço e, sobretudo, o seu reconhecimento, produzindo, imediatamente, o medo do 

ataque, que consiste em sofrer ataques de ideias divergentes e de represálias dos 
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demais integrantes (PICHON-RIVIÈRE, 2005). Estas manifestações funcionam como 

obstáculo para as transformações. 

Dobies e L’Abbate (2016) consideram que compreender o movimento de 

contradição é de suma importância para os profissionais que atuam nas unidades de 

saúde e concluem que a resistência deve ser um elemento refletido no coletivo, por 

entenderem que “sua análise é fundamental para a qualificação do cuidado 

compartilhado, possibilitando um enfrentamento mais efetivo às adversidades 

conjunturais” (DOBIES; L’ABBATE, 2016, p. 120). 

A ideia de relações harmônicas entre os profissionais, também encontrada 

durante os relatos das apoiadoras de humanização e articuladoras de EPS, leva à 

compreensão de que a presença de conflitos pode ser uma forma de intimidação à 

conexão e intenção do grupo (GRANDO; DALL'AGNOL, 2010). 

Articulado a essa percepção, as falas das apoiadoras institucionais retratam o 

sentimento de despreparo e reconhecem a falta de capacitação por parte destas 

profissionais para conduzirem e lidarem com grupos. 

Pensando nisso, o movimento de reflexão ao longo do processo deve apostar 

no uso de recursos ou ferramentas que permitam compreender melhor o conceito de 

resistência. O processo da análise de práticas, por exemplo, pode ajudar a aprofundar 

a reflexão sobre este movimento por se caracterizar como um dos caminhos para 

superar resistências quanto à mudança das práticas em saúde (LAGO et al., 2018). 

Segundo Monceau (2015), a prática profissional deve ser amplamente 

compreendida como toda e qualquer prática social, que engloba os diversos modos 

de se relacionar com os integrantes e/ou as outras instituições vinculadas à profissão, 

de refletir sobre estas relações e agregar sentidos e valores.  

A análise de práticas, como um dispositivo vivenciado nesta pesquisa, teve a 

finalidade de evidenciar as ações realizadas no trabalho em saúde e refletir sobre os 

diversos pontos de vista frente a uma determinada situação, buscando a construção 

do conhecimento coletivo e a transformação de práticas no processo de trabalho em 

saúde, a partir das relações interpessoais (SPAGNOL et al., 2019). 

As apoiadoras e articuladoras abordam também, em suas falas, a dificuldade 

ao realizarem uma reunião de equipe ou, ainda que consigam colocar em prática a 

reunião, estas atoras se consideram inseguras e despreparadas para tal função. 

De acordo com Brasil (2006b), no cenário dos serviços de saúde, o trabalho, 

quando inventivo e participativo, deve ser reconhecido como potencial produtor de 



96 
 

 

sentidos. Todavia, quando burocratizado, fragmentado e centralizado, também pode 

ser fonte de desgastes e sofrimentos aos profissionais.  

Ao considerar estas questões, a reunião de equipe é o espaço que pode 

promover a gestão coletiva para a construção de estratégias, em que proporciona a 

discussão e reflexão, coletivamente, de situações reais do trabalho, propondo ações 

de intervenção a serem implantadas (CRUZ et al., 2008). 

É necessário compreender e reconhecer que o sistema de saúde no Brasil 

ainda é sustentado e operado pelo modelo biomédico predominante. 

Scherer et al. (2016) apontam as práticas centradas em modelos biomédicos e 

o distanciamento entre a formação e o trabalho, organizados a partir de cursos de 

especialização, são considerados aspectos desafiadores para a atenção primária à 

saúde no Brasil. 

No cotidiano dos serviços de saúde, o aprendizado vivenciado pelos 

apoiadores de humanização e articuladores de EPS no fazer apoio e articulação está 

voltado para uma lógica que dispõe da existência de competências pré-definidas para 

o desenvolvimento de determinada função, vinculadas à participação em processos 

de formação institucionalizados. Sendo assim, por não possuirem ferramentas 

necessárias para o trabalho com as equipes de saúde, eles contam, na maioria das 

vezes, apenas com o que aprenderam em sua formação inicial, durante a graduação, 

e com experiências profissionais, que nem sempre suprem as demandas necessárias 

para o desenvolvimento destas funções (FORTUNA, 2015). 

Desta mesma forma, os encontros analisados nesta pesquisa também 

constatam a crítica apontada pela autora citada logo acima. Todavia, visamos pela 

defesa de um processo de formação que difere de um modelo tradicional e instituído, 

no qual exige a necessidade de se alcançar competências para o exercício do apoio 

e da articulação de EPS, antes mesmo de colocar em prática o seu papel. 

Nesta perspectiva, Brasil (2018b) afirma que, dentro dos cursos da área da 

saúde, os projetos pedagógicos devem objetivar por estratégias vinculadas e 

apoiadas nos preceitos da interdisciplinaridade, intersetorialidade e 

interprofissionalidade, fundamentados na transformação da dinâmica do processo de 

formação dos profissionais e da compreensão sobre produzir o cuidado.  

De acordo com os dados apresentados e relacionados às participantes desta 

pesquisa, a enfermagem apareceu como a categoria profissional que mais tem 

assumido a função de apoiador institucional. Sendo assim, cabe aqui questionarmos 
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e problematizarmos os efeitos desta profissão nas atividades profissionais, 

principalmente quanto ao uso de ferramentas resultantes da formação universitária, 

pautadas nas teorias clássicas da administração (o trabalho em equipe e a liderança, 

por exemplo).  

Conforme propõem Ceccim e Feuerwerker (2004), na área da saúde, a 

formação teria que pressupor a mudança na organização do trabalho em si, bem como 

nas próprias práticas profissionais, estruturando-se por meio da problematização do 

processo de trabalho, de ser capaz de acolher e de produzir cuidado às mais diversas 

dimensões e necessidades de saúde do indivíduo e da comunidade.  

Ainda, nos relatos apresentados, observou-se a inexperiência das apoiadoras 

e articuladoras ao trabalharem com grupos e equipes. Novamente, o que nos chama 

a atenção é a dificuldade que estas atoras possuem em realizar encontros, utilizando-

os enquanto uma ferramenta para desenvolver as funções do apoio e da articulação 

de EPS. 

Como observou-se na literatura, são inúmeros os trabalhos científicos que vêm 

abordando o fato de que o apoio, enquanto tecnologia leve, se faz nos encontros, no 

intermédio, onde se aprende fazendo e, também, se reflete sobre este fazer 

(CAMPOS, 2007, 2017; MACHADO, MATTOS, 2015; PAVAN, TRAJANO, 2014). Em 

vista disso, percebe-se a necessidade de encorajar ações de EPS que visem ao 

acompanhamento, à problematização do apoio realizado enquanto uma instância de 

cuidado e apoio às participantes dessa pesquisa. É nesta perspectiva que o projeto 

PPSUS foi trabalhando: os encontros mensais com as apoiadoras e articuladoras 

consistem em uma estratégia de desenvolvimento da EPS e de apoio a estas atoras, 

levando em consideração as suas realidades, o trabalho realizado em seus municípios 

e as dificuldades encaradas para o exercício de suas funções.  

Uma outra dificuldade apontada nas falas é em relação à compreensão do 

papel, da função da apoiadora de humanização e da articuladora de EPS. Sendo 

assim, podem ficar à espera da gestão para indicar o que pode ser feito ou do que 

querem que elas façam, depositando, muitas vezes, seus insucessos no fato de não 

ter, no cargo da gestão, alguém que abrace essa causa. 

Em virtude da colocação acima, problematizamos esta ideia buscando refletir 

sobre quais seriam os motivos que provocam estas atitudes. Algumas das hipóteses 

que podem justificar a concepção das apoiadoras de humanização e articuladoras de 

EPS se devem ao fato destas atoras assumirem a função a partir da indicação do 
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gestor municipal e de, tanto as apoiadoras institucionais quanto a gestão, não terem 

clareza do papel exercido por estas profissionais.  

O apoiador institucional tem como uma de suas funções a criação de 

dispositivos que auxiliem para uma análise mais reflexiva quanto às produções da 

equipe. Portanto, o papel do apoiador não se restringe às atribuições de aconselhar, 

supervisionar e repassar informações da gestão, por exemplo (BRASIL, 2008; 

MACHADO et al., 2018).  

Na prática, a apoiadora institucional não tem que estar vinculada apenas à 

gestão, mas devem, também, mediar e facilitar o processo das relações entre a equipe 

de saúde e os gestores. Entretanto, estas atoras podem estar “tomando” o partido da 

gestão, fugindo da proposta do apoio institucional. 

Silva, Barros e Martins (2015, p. 1161) retratam o apoio enquanto uma 

tecnologia relacional, partindo do pressuposto de que “a produção de saúde não se 

faz sem a produção de sujeitos corresponsáveis e autônomos nesse processo”. Sendo 

assim, cabe à apoiadora de humanização e à articuladora de EPS facilitar diálogos, 

mediar conflitos, ampliar as possibilidades de reflexões e trazer ofertas significativas 

para o processo de trabalho da equipe de saúde (PEREIRA JÚNIOR, CAMPOS, 

2014). 

Ainda, caminhando nessa perspectiva da racionalidade gerencial hegemônica, 

que almeja resultados objetivos, palpáveis e centrados na linha de produção, foi 

elencado o movimento de contabilizar, de dar visibilidade e continuidade às ações 

desenvolvidas pelas apoiadoras e articuladoras enquanto uma dificuldade promotora 

de desânimo, pois visa à aprovação, ou seja, é como se, a todo momento, tivessem 

que provar para alguém, sobretudo para o gestor, os resultados do desenvolvimento 

de seus trabalhos, não o conseguindo fazer segundo essa lógica. 

Por outro lado, as apoiadoras e as articuladoras colocam que ter o apoio e 

poder contar com a gestão é um aspecto positivo para o desenvolvimento do seu 

papel. Sendo assim, apontam que a troca de gestão favoreceu no exercício e para a 

concretização do trabalho com as equipes. 

A mudança de gestores gera, nas apoiadoras institucionais, a necessidade de 

criarem estratégias de convencimento para estes novos atores sobre a atuação do 

apoio e a necessidade de efetivação das políticas de humanização e educação 

permanente. 
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Se os gestores “abraçam”, se envolvem com o trabalho da apoiadora e da 

articuladora, isto parece provocar uma sensação de conforto e de certa legitimidade 

ao exercerem a função apoio, para que as mesmas sejam reconhecidas perante as 

equipes e possam realizar as suas ações. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As práticas de apoio em humanização e articulação em Educação Permanente 

em Saúde podem estar orientadas a reproduzir aquilo que está estabelecido, 

determinado na área da saúde e nas profissões que a compõem. Estas forças de 

reprodução se reforçam pelo modo hegemônico e prescritivo de se fazer, educar e 

gerir. Por vezes, há o entendimento e práticas ligadas ao fazer pelo outro e não com 

o outro, esquecendo que há também processos inclusivos, de escuta atenta e 

construção coletiva, que produz articulação da rede, dos trabalhadores e dos usuários 

dos serviços. 

Portanto, cabe-nos questionar qual modelo de formação de apoiadoras de 

humanização e articuladoras de EPS está sendo pautado e implementado nos 

diversos cenários. Caminhamos na direção de que a formação deve investir na 

perspectiva do desenvolvimento do encontro, ou seja, de modo a colocar a EPS em 

exercício junto com as apoiadoras e articuladoras, desejando que esta formação 

aconteça a partir dos respectivos contextos de vida, de trabalho e de ações 

executadas nos territórios. 

Ainda, as trabalhadoras que ocupam estas funções podem buscar por atender 

às expectativas dos gestores municipais que são guiados pela óptica da resolução 

imediata dos problemas de saúde e de gestão, também conduzidos pela mesma 

lógica hegemônica. 

Nos relatos, foi possível observar que há dificuldades na lida com os conflitos 

e na intermediação com a gestão. Em vários momentos de fala das apoiadoras e 

articuladoras foram revelados que os espaços em que atuam, por vezes, são locais 

fechados e muito autoritários, que não incentivam o protagonismo e a capacidade de 

criação de novos modos de agir com autonomia e de responsabilização participativa. 

Este movimento aponta a necessidade de vivenciar encontros com espaços de escuta 

mais singularizada e de intensificar a aproximação de ferramentas que possibilitem a 

reflexão.  

Vale destacar que a apoiadora de humanização e a articuladora de EPS, como 

atoras, assim denominadas pelo DRS III, “criadas” a partir de um pedido, parece atingir 

o contexto de cada município de formas diferentes. Fica a sensação de que esta 

função vai sendo produzida de acordo com a presença de interferências de 

determinada circunstância e que, de certa forma, estas situações serão definidoras de 
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como o apoio se dará ou não neste cenário. Entretanto, é interessante observar que, 

embora esta função, inclusive descrita na literatura científica como sendo importante 

para a sustentabilidade de políticas do SUS e do próprio SUS como sistema, ela 

carece de investimentos. Nos referimos ao investimento em discussões que 

interroguem os modos predominantes de educar, gerir e cuidar, como a vivência de 

ferramentas em rodas de conversas, que produzem movimentos.  

Ter um espaço regular de encontros, conversas e que seja reconhecido pelas 

apoiadoras e articuladoras como ambiente de “apoio” ao trabalho delas, auxilia no 

diálogo entre estas atoras, visando a discussão de suas conquistas e desafios frente 

as suas atuações.  

Pensando nisso, os encontros de análise de práticas viabilizaram este espaço 

de reflexão sobre as ações desenvolvidas. Uma potência deste dispositivo é a 

possibilidade de submeter a atuação e o trabalho que se faz a outros olhares, às novas 

percepções das pessoas, podendo contribuir para a exploração e criação de maneiras 

de pensar e fazer o trabalho. 

Recomenda-se, ainda, que a apoiadora institucional tenha uma postura 

interativa, que saiba lidar com “ofertas”, projetos, políticas, arranjos e valores, mas 

que, acima de tudo, tenha autonomia para modificá-los em função do contato com os 

trabalhadores de cada local. Trata-se, assim, de uma prática contra hegemônica. 

O Apoio Institucional em conjunto com a EPS revelaram-se como importantes 

ferramentas para integrar as equipes de saúde da atenção básica e a gestão, 

proporcionando e facilitando a troca de práticas e de saberes. Somado a isto, a análise 

de práticas mostrou-se como outra potente ferramenta de trabalho mobilizadora de 

mudanças nos diversos contextos, possibilitando a reflexão coletiva das ações 

desenvolvidas pelas apoiadoras e articuladoras junto às equipes, bem como das 

facilidades e dificuldades encontradas em seus caminhos para o andamento de suas 

funções. Estas atoras foram capazes de analisar suas práticas e as mais diversas 

compreensões acerca das EPS e dos seus papeis enquanto apoiadoras institucionais. 

Ao trazer a realidade da prática enquanto apoiadora institucional e as 

experiências de EPS desenvolvidas com as equipes dos municípios pertencentes ao 

DRS III de Araraquara, esperamos, com o presente estudo, compartilhar questões e 

reflexões que possam contribuir para diversos contextos semelhantes a este, 

principalmente quanto aos modos de produzir saúde no âmbito do SUS. 
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Sendo assim, concluímos que conhecer e acompanhar esse meio de 

aprendizagem das apoiadoras e articuladoras durante a pesquisa possibilitou um 

processo rico de encontros e aprendizados, provocando análises e reflexões das 

práticas a partir da construção de um conhecimento coletivo. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO (TCLE) 

 
 

Prezado(a) Sr(a):__________________________________________________________________________ 

  

Estamos convidando o(a) sr(a) a participar, voluntariamente, da pesquisa Apoio Institucional e 

Educação Permanente em Saúde em uma Região de Saúde do interior de São Paulo: uma pesquisa intervenção, 

sob a responsabilidade da pesquisadora Cinira Magali Fortuna, professora do Departamento Materno Infantil e 

Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

         A pesquisa tem por objetivo geral analisar as práticas de Educação Permanente em Saúde (EPS) 

e Apoio Institucional dos municípios do DRS III de Araraquara. Os objetivos específicos são: identificar as ações 

desenvolvidas pelos apoiadores de humanização e articuladores de EPS em seus municípios; caracterizar o trabalho 

dos apoiadores de humanização e dos articuladores de EPS quanto ao perfil dos mesmos e as atividades realizadas 

por eles e apresentar e vivenciar com os apoiadores de humanização e articuladores de EPS, ferramentas 

educacionais e de gestão possíveis (como a análise de implicação profissional, o diário de bordo e narrativas, a 

análise de práticas, entre outras) para o desenvolvimento da função apoio e articulação da EPS. 

O(A) sr(a) está sendo convidado a participar das seguintes formas: entrevista semiestruturadas e de 

encontros de reflexão que serão desenvolvidos nas reuniões mensais já previstas pela DRSIII de Araraquara. 

Caso concorde, será realizada uma entrevista semiestruturada com o(a) sr(a), com data, horário e local 

estabelecidos previamente por meio de contato telefônico, com duração média de sessenta minutos, que deverá ser 

gravada em mídia digital para posterior transcrição e será composta basicamente de algumas perguntas referentes 

ao cotidiano do trabalho desenvolvido pelo(a) sr(a) no apoio às equipes de saúde de seu município e/ou de 

educação permanente em saúde. Caso necessário, e o(a) sr(a) concordar, poderemos agendar mais de uma 

entrevista. Além disso, o(a) sr(a) será convidado a participar dos encontros de reflexão com vista a refletir acerca 

de sua prática profissional, através da utilização de estratégias possíveis de serem reaplicadas no apoio e/ou na 

articulação de EPS realizado pelo(a) sr(a) às equipes de saúde de seu município, configurando o que se chama de 

pesquisa intervenção. Estão previstos cerca de 18 encontros entre os apoiadores e articuladores de EPS do DRS-

III e os pesquisadores deste projeto. O local e as datas dos encontros serão combinados com o(a) sr(a) em acordo 

com o conjunto de apoiadores e articuladores, a DRS e os pesquisadores. A duração será de três horas, 

aproximadamente. Os encontros também serão gravados em mídia digital para transcrição em outro momento e os 

pesquisadores farão anotações em caderno durante a reunião. Todo o material registrado estará sob a guarda e 

responsabilidade dos pesquisadores por um período de cinco anos após o término dessa pesquisa, sendo destruído 

posteriormente. 

As informações/opiniões emitidas pelo(a) sr(a) serão tratadas de forma anônima no conjunto das demais 

pessoas que participarem do estudo. Ainda, a qualquer momento da realização da pesquisa, caso não seja de seu 

interesse a continuidade na participação, haverá possibilidade de retirar este consentimento, e deixar de participar 

do estudo, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo. Ressaltamos que durante a participação, o(a) sr(a) terá como 

possível risco, o desconforto ao se deparar com situações difíceis do seu trabalho e ter que analisá-las com os 

demais participantes, podendo por vezes identificar lacunas em seus conhecimentos e habilidades para realizá-lo. 

Contudo, esclareço que o(a) sr(a) não é obrigado a responder questões que julgar desnecessárias ou julgar 

desconfortáveis. Outro desconforto ao qual poderá estar exposto(a) será o de expressar sua opinião e também ouvir 

os presentes no grupo, o que poderá causar tensões, especialmente se houver diferenças de opiniões entre os 

participantes. Em caso de desconforto, solicitamos, preferencialmente, que o manifeste no próprio grupo, pois esse 

desconforto poderá ser também de outros participantes e, assim, o problema ou dificuldade poderá ter uma solução 

no próprio grupo, ou seja, os pesquisadores utilizarão estratégias de mediação para a superação das dificuldades 

identificadas, amenizando os possíveis desconfortos e também promoverão a atualização de conhecimentos 

identificados como necessários. O(A) sr(a) poderá também manifestar seu desconforto particularmente aos 

pesquisadores pessoalmente ou através do telefone abaixo indicado, para as devidas providências. Na entrevista, 

igualmente, poderá sentir-se desconfortável com alguma questão referente ao seu trabalho e se isso ocorrer 

pedimos que manifeste ao pesquisador que irá desculpar-se e lhe perguntar se deseja ou não prosseguir. 
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A participação na pesquisa lhe proporcionará benefícios através do possível aprendizado de algumas 

estratégias que facilitam o trabalho em saúde, tais como o diálogo, a comunicação e o enfrentamento de obstáculos 

no trabalho. O(A) sr(a) poderá se apropriar de conceitos e estratégias de trabalho com o intuito de aperfeiçoar suas 

atividades de apoio e/ou articulação de EPS às equipes de saúde, facilitando também o trabalho em saúde no seu 

município. Os resultados da pesquisa serão publicados na forma de trabalhos científicos divulgados em eventos 

como congressos, revistas científicas e para os trabalhadores do DRS-III de Araraquara, além de comporem o 

relatório final a ser apresentado à agência de fomento que financia essa pesquisa (FAPESP Processo nº 

2016/15199-5). 

Se o(a) sr(a) aceitar o convite para participar da pesquisa, esclarecemos que não está previsto pagamento 

por esta participação, também não haverá nenhuma despesa financeira ao sr(a). 

Caso ocorra algum dano decorrente de sua participação nessa pesquisa, poderá haver indenização 

conforme as leis vigentes no país. 

Caso tenha qualquer dúvida, a qualquer momento, o(a) sr(a) poderá ser esclarecido(a) diretamente com 

o pesquisador responsável ou com os demais pesquisadores que compõem essa pesquisa ou com o próprio Comitê 

de Ética em Pesquisa da EERP-USP abaixo nominado. Caso concorde em participar, uma via original deste termo 

de consentimento assinada será entregue ao(a) sr(a). Esclarecemos que esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da EERP-USP, Protocolo nº CAEE 68438217.8.0000.5393, Parecer nº 2.151.677. Caso tenha 

necessidade, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da EERP-USP, órgão que tem por 

objetivo proteger o bem estar dos indivíduos pesquisados, pelo telefone (016)3315-9197, de segunda à sexta-feira, 

das 10:00h às 12:00 horas e das 14h às 16:00h. 

Agradecemos sua colaboração e ressaltamos a importância de sua participação nesta pesquisa para 

produção de conhecimentos em saúde. 

  

___________________________ 

Cinira Magali Fortuna 

(16)3315-3950 

Av Bandeirantes, 3900, prédio da EERP. Campus da USP – Monte Alegre 

CEP: 14040-900 - Ribeirão Preto, SP - Brasil 

fortuna@eerp.usp.br 

  

  

Eu ___________________________________________________, aceito participar da pesquisa Apoio 

Institucional e Educação Permanente em Saúde em uma Região de Saúde do interior de São Paulo: uma pesquisa 

intervenção. 

  

___________________________, ______de__________________ de______ 

  

Assinatura do participante__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 
PROJETO NO MUNICÍPIO 

 

 

Araraquara, _____ de _______________ de 2017. 

 

Prezada Prof.ª Dra. Angelita Maria Stabile 

Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos  

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – EERP/USP 

 

 EU, ________________________________________________________________ , 

Secretário de Saúde do Município de _________________________________________________  , 

por meio deste termo e após apresentação na reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR), 

autorizo a realização do projeto intitulado “Apoio Institucional e Educação Permanente em Saúde em 

uma Região de Saúde do interior de São Paulo: uma pesquisa intervenção” cujo objetivo é analisar as 

práticas profissionais dos apoiadores municipais da Política Nacional de Humanização (PNH) e 

articuladores municipais de Educação Permanente em Saúde (EPS) e implementar ações junto aos 24 

municípios vinculados ao Departamento Regional de Saúde de Araraquara -DRSIII.  

É de meu conhecimento que os Pesquisadores envolvidos são: Cinira Magali Fortuna 

(Coordenadora EERP/USP), Márcia Niituma Ogata (UFSCar), Adriana Barbieri Feliciano (UFSCar), 

Mônica Vilchez da Silva (DRS III – Araraquara), Flávio Adriano Borges Melo (EERP/USP), Gabriela Alvarez 

Camacho (UFSCar), Priscila Norié de Araujo (EERP/USP),  Karemme Ferreira de Oliveira (PMRP – SMS), 

Rosenéia Braz de Souza (DRS III – Araraquara), Carlos Alberto Ferreira (Apoiador de Humanização e 

Articulador de Educação Permanente em Saúde – SMS Rincão), Erika Cristina Diniz Mortati (Articulador 

de Educação Permanente em Saúde – SMS Itápolis), Andressa Laís De Grande (Apoiadora de 

Humanização - SMS Candido Rodrigues), Adriano André da Silva (Psicólogo do  CAPS da SMS São Carlos) 

e Siliani  Aparecida Martinelli (Articuladora de EPS e Apoiadora Institucional  – SMS São Carlos). Há, 

ainda, três bolsistas selecionadas, que também farão parte do projeto e aguardam aprovação da 

FAPESP e que todo o projeto será desenvolvido de forma a garantir a obediência aos preceitos éticos 

conforme a RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012.  

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE C - TERMO DE AUTORIZAÇÃO E DISPENSA DOS 
APOIADORES DE HUMANIZAÇÃO E ARTICULADORES DE EPS 

PARA A PARTICIPAÇÃO DOS ENCONTROS 
 

 

 

Ribeirão Preto, 13 de Abril de 2017. 

 

 

 

 Por meio deste ofício, solicitamos a autorização e dispensa do apoiadora/articuladora, 

_________________________________________________________________________________ , 

para participação em duas reuniões mensais do projeto intitulado “Apoio Institucional e Educação 

Permanente em Saúde em uma Região de Saúde do interior de São Paulo: uma pesquisa intervenção”, 

apresentado na última reunião da CIR. O objetivo é analisar as práticas profissionais dos apoiadores 

municipais da Política Nacional de Humanização (PNH) e articuladores municipais de Educação 

Permanente em Saúde (EPS) e implementar ações junto aos 24 municípios vinculados ao 

Departamento Regional de Saúde III de Araraquara.  

Os encontros ocorrerão na primeira quarta-feira do mês, pela manhã (8:15 – 11:15h) e outra 

na terceira quinta-feira do mês, pela tarde (13:00 – 16:00h), logo após o encontro mensal dos 

apoiadores e articuladores. 

Os Pesquisadores envolvidos são: Cinira Magali Fortuna (Coordenadora EERP/USP), Márcia 

Niituma Ogata (UFSCar), Adriana Barbieri Feliciano (UFSCar), Mônica Vilchez  da Silva (DRS III – 

Araraquara), Flávio Adriano Borges Melo (EERP/USP), Gabriela Alvarez Camacho (UFSCar), Priscila 

Norié de Araujo (EERP/USP),  Karemme Ferreira de Oliveira (PMRP – SMS), Rosenéia Braz de Souza 

(DRS III – Araraquara), Carlos Alberto Ferreira (Apoiador de Humanização e Articulador de Educação 

Permanente em Saúde – SMS Rincão), Erika Cristina Diniz Mortati (Articulador de Educação 

Permanente em Saúde – SMS Itápolis), Andressa Laís De Grande (Apoiadora de Humanização - SMS 

Candido Rodrigues), Siliani  Aparecida Martinelli (Articuladora de EPS e Apoiadora Institucional  – SMS 

São Carlos). Há, ainda, três bolsistas selecionadas, que também farão parte do projeto e aguardam 

aprovação da FAPESP.  

 

 

 

                                                         ______________________________________ 

Profa. Cinira Magali Fortuna 

Coordenadora do projeto 
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APÊNDICE D - PLANEJAMENTO DO 1º ENCONTRO DE ANÁLISE DE 
PRÁTICAS COM OS APOIADORES DE HUMANIZAÇÃO E 

ARTICULADORES DE EPS 
 
 
 

Local: UNIP - Araraquara 
Data: 21/09/2017 
Horário: das 13h00 às 16h00 
Participantes do Encontro:  
 
 

PLANEJAMENTO 
 
 

 
 

12:30 – 13:00 – Recepção das pessoas e entrega dos crachás e dos TCLE’s 
(para os que estão vindo a primeira vez ou aqueles que ainda não assinaram). 
 
13:00 – 13:30 – Análise dos Planos Municipais (15 planos até o momento) – No 
“Grupão”, nos subdividimos por regiões. Quem gostaria de colocar seu plano 
em análise? OBS.: Atentá-los para que não é uma crítica. 
 
13:30 – 15:00 – “Análise de Práticas” – Os participantes serão divididos em sub-
grupos por regiões de saúde (Central, Centro-Oeste, Coração e Norte). A partir 
da leitura dos planos municipais de Humanização e EPS (construídos pelos 
apoiadores e articuladores à pedido da gestão regional para o ano de 
2017/2018), os participantes irão elencar uma experiência para colocar em 
análise, considerando o contexto e os problemas a serem enfrentados, bem 
como as estratégias colocadas para sua superação. 
 
15:00 – 16:00 – Retomada no grupo maior e colocar os sentimentos da vivência 
da análise de práticas. 
                            Devolutiva das avaliações do último encontro com 
apoiadores/articuladores (síntese/sistematização). 
                            Avaliação (escrita) do presente encontro (dia 21/09/17) – 
Distribuir nova folha de avaliação para que eles possam preencher. 
 

 

 
 
 
OBS.: - Iremos utilizar os planos de ação entregues pelos municípios para vivenciar a 
ferramenta “Análise de Práticas” nos sub-grupos. Nesta perspectiva, cada região 
escolhe um plano para debruçarmos (enfatizar que os participantes fiquem à vontade 
para quem quiser colocar o plano em análise ao grupo; O aprendizado é do grupo e 
não apenas do autor do plano analisado; O grupo não busca uma verdade, mas as 
várias possibilidades de verdade). 
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           - Observar os não-ditos (as expressões faciais, por exemplo).  
           - Atentar para a equipe de pesquisadores interagindo um pouco mais com os 
apoiadores e articuladores (sentarmos misturados é uma boa opção). 
           - A ANÁLISE tem como princípio pensar em conjunto. Não é uma crítica, nem 
um julgamento. 
           - Pactuar que é um lugar protegido (lembrar sempre da ausência dos 
julgamentos e juízos de valor/no cuidado, não julgar o plano). 
           - Pensar e Analisar: Onde os planos se aproximam e se afastam da PNH e da 
PNEPS? 
 
 
  
• Materiais necessários para o encontro: 
- Notebook; 
- Projetor; 
- Extensão; 
- Caixa de Ferramentas; 
- Crachás; 
- Síntese/sistematização das avaliações do encontro anterior; 
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APÊNDICE E - PLANEJAMENTO DO 2º ENCONTRO DE ANÁLISE DE 
PRÁTICAS COM OS APOIADORES DE HUMANIZAÇÃO E 

ARTICULADORES DE EPS 
 
 
 

Local: UNIP - Araraquara 
Data: 18/01/2018 
Horário: das 09h00 às 12h00 
Participantes do Encontro:  

 

PLANEJAMENTO 
 
 

 
 
08:30 – 09:00 – Recepção das pessoas e entrega dos crachás e dos TCLE’s 
(para os que estão vindo a primeira vez ou aqueles que ainda não assinaram). 
 
09:00 – 10:40 – “Análise de Práticas” – Os participantes são divididos em sub-
grupos por cores (amarelo, azul, verde e rosa) e, em um papel, relatam uma 
experiência marcante durante a função apoio, a partir da consigna: “Escreva 
sua última atividade de apoio ou sobre a atividade que mais te marcou (pode 
ser uma experiência que te frustrou ou que foi positiva) durante a função de 
apoio”.  
 
10:40 – 11:00 – Elencar uma experiência para colocar em análise  
 
11:00 – 11:40 – Retomada no grupo maior e discutir a relação das experiências 
escritas com a EPS 
 
11:40 – 12:00 – Avaliação (verbal e escrita) do presente encontro (dia 18/01/18) 
– Distribuir nova folha de avaliação para que eles possam preencher. 
 
 

 

 

OBS.: - Os participantes estarão sentados em uma roda. 
           - Todos fazem a escrita a partir da consigna. 
           - Consenso do grupo em escolher uma escrita para a análise. 
           - Observar os não-ditos (as expressões faciais, por exemplo).  
           - Atentar para a equipe de pesquisadores interagindo um pouco mais com os 
apoiadores e articuladores (sentarmos misturados é uma boa opção). 
           - A ANÁLISE tem como princípio pensar em conjunto. Não é uma crítica, nem 
um julgamento. 
           - Pactuar que é um lugar protegido (lembrar sempre da ausência dos 
julgamentos e juízos de valor/no cuidado, não julgar o plano). 
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ANEXO 1 - OFÍCIO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 
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ANEXO 2 - TERMO DE OUTORGA DA BOLSISTA E ACEITAÇÃO DE 
BOLSAS NO PAÍS 
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ANEXO 3 - HISTÓRIO DO PROCESSO DA BOLSA CONCEDIDA 
EMITIDO PELO SISTEMA SAGe - FAPESP 
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ANEXO 4 - CONSULTA DE DESPACHOS DO PROCESSO DA BOLSA 
CONCEDIDA EMITIDA PELO SISTEMA SAGe - FAPESP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


