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RESUMO 
 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e os programas de reorientação da 
formação profissional na área da saúde norteiam a formação em saúde no Brasil e a 
construção dos currículos dos cursos de graduação. Eles ainda pretendem formar 
profissionais compromissados com o sistema de saúde e com a comunidade. Esta 
pesquisa teve como objetivo compreender a formação em saúde a partir dos 
movimentos de mudança. A metodologia adotada foi a pesquisa social exploratória 
estratégica de abordagem qualitativa. Foram realizadas revisão bibliográfica, 
pesquisa documental dos Projetos Pedagógicos dos cursos (PPC) de Enfermagem, 
Farmácia, Medicina, Nutrição e Odontologia de uma instituição federal de ensino 
superior e entrevistas com os coordenadores dos cursos estudados com a finalidade 
de conhecer o processo da formação em saúde. Todos os dados foram submetidos 
à análise de conteúdo, na modalidade temática. Ao realizar a análise emergiram 
categorias que demostraram que os PPC apresentam propostas conforme a 
legislação que norteia a formação em saúde no Brasil. Quanto às entrevistas foram 
relatadas várias mudanças na formação em saúde devido à influência que os 
programas de reorientação da formação em saúde tiveram nos cursos estudados. 
Dentre elas destacam-se: mudanças nos currículos estudados, no trabalho em 
equipe multiprofissional, na abordagem pedagógica adotada pelos professores, 
desenvolvimento docente, aumento de atividades de ensino-pesquisa-extensão, 
aumento da atenção básica nos cenários de prática e em disciplinas e, a 
interdisciplinaridade e integração entre os cursos. Conclui-se que os cursos da área 
da saúde estudados encontraram-se em fase de transição para as mudanças 
dispostas nas DCN e pautadas em um ensino transformador.  
 
Palavras-chaves: educação superior; profissional de saúde; currículo.  
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ABSTRACT 
 
 

RETHINKING THE HEALTH PROFESSIONALS’ FORMATION IN THE LIGHT OF 
CHANGING MOVEMENTS 

 
 

National Curriculum Guidelines (NCG) and reorientation programs of health 
professionals’ formation guide the health education in Brazil and the curriculum 
construction of graduation courses. They still intent to build professionals 
compromised with the health system and the community. This study aims to 
understand the health formation from changing movements. The methodology was 
the exploratory social research with qualitative approach. It has been done literature 
review, documentary research of the Nursing, Pharmacy, Medicine, Nutrition and 
Odontology Course’s Pedagogical Project (CPP) of a federal institution and interview 
with coordinators of studied courses in order to know the process of health formation. 
All data were submitted to content analysis in thematic mode. While making analysis, 
categories demonstrating the CPP show proposals according to the legislation that 
guides the health formation in Brazil emerged. Regarding the interviews it was 
reported several changes in health formation due to the reorientation programs’ 
influence in studied courses. Among them stands out: changes in studied 
curriculums, in multi-professional teams work, in pedagogical approach adopted by 
professors, teacher’s developmental, enhance of education, research and extension 
activities, increase of primary care in practice and subjects and interdisciplinary and 
integration among the courses.  In conclusion, the studied health courses are in 
transition phase to changes proposed by NCG and guided in a transforming 
education. 
 
Keywords: college education, health professional, curriculum. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A escolha de uma profissão nem sempre se apresenta como uma tarefa fácil. 

A escolha da minha carreira profissional como nutricionista sobreveio cedo em 

minha vida. Ao longo da graduação, a cada aula ou vivência, maravilhava-me pela 

ideia proposta pelo curso, mas ambicionava, em alguns momentos, andar além do 

que a universidade podia oferecer naquele instante, pois era uma instituição nova de 

ensino na área de nutrição. 

Em alguns momentos surgiram-me questionamentos sobre a formação que 

estava sendo oferecida, porquê eram usadas ou não determinadas metodologias. A 

dificuldade de vivências práticas durante o percurso do processo formativo e os 

empecilhos que impediam a realização de pesquisa na universidade, causavam 

certa revolta e descontentamento com a forma como estava sendo alicerçada minha 

formação. 

 Acredito que o inconformismo foi o primeiro sinal de que eu pretendia mais. 

Mais oportunidades, práticas, conhecimentos e, que eu tinha ensejo de poder criar 

oportunidades de um ensino melhor, um ensino transformador para outras pessoas. 

Deste modo, era necessário ampliar os horizontes, os caminhos a serem 

percorridos, sair do envoltório que me cercava, dando início à preparação para o 

mestrado. 

 A partir dessa perspectiva foi necessário sair do seio da minha família para 

buscar essa oportunidade. Não foi fácil o percurso, mas houve várias pessoas e 

familiares que me acolheram e ajudaram na busca desta realização. 

 Passou-se um ano após o término da graduação e, por obra do destino ou 

não, aventurei-me em uma linha de pesquisa no mestrado que contemplava a 

formação do profissional de saúde. Enfim, pude começar a esclarecer minhas 

indagações e os porquês disto ou daquilo durante o meu processo de formação 

acadêmica. 

 Lembro-me que o início foi de desafios e entraves, pois, não apresentava 

formação nos aspectos relacionados ao currículo e formação em saúde. Para isto 
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foram necessárias longas horas de dedicação e leituras para começar a 

compreender a magnitude das questões que influenciavam a formação e a atuação 

do futuro profissional de saúde.  

Hoje percebo que esta pesquisa trouxe avanços para a ciência e, 

principalmente, para a minha formação. Noto o quanto contribuiu com o meu 

amadurecimento, mudou a minha perspectiva de atuação profissional em nutrição, e 

também dos profissionais de saúde em geral. 

Acredito que não há como pensar em um profissional para o sistema de 

saúde brasileiro, desconsiderando o processo formativo instituído pelas instituições 

de ensino superior, e para que este atenda a legislação vigente no que se refere a 

um profissional generalista, crítico, reflexivo, com base no rigor científico e intelectual 

e respeitando os princípios éticos, há necessidade de mudança e sensibilização da 

comunidade acadêmica.  

Historicamente, a formação em saúde no Brasil e no mundo tem sido 

marcada pela concepção flexneriana, que surgiu em 1910, nos Estados Unidos, Mas 

continua influenciando a formação em saúde no Brasil até os dias atuais. A 

concepção flexneriana é caracterizada pela fragmentação dos saberes nos moldes 

cartesianos, com uma visão hospitalocêntrica e ações pautadas no 

curativismo/biologicismo (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010; HADDAD et al., 2010). 

Desde o final da década de 1970, vários movimentos e conquistas sociais 

questionaram a necessidade de mudança do ensino na área da saúde, em especial 

que atendesse o sistema de saúde vigente e as reais necessidades da população 

(DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2013; PAIM et al., 2011).  

Com vistas a mudança do perfil profissional em saúde, entre os anos de 2001 

a 2004, o Ministério da Educação apresentou á comunidade acadêmica as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos da área da saúde, com o intuito de 

orientar a formação em saúde no Brasil a partir de concepções e metodologias 

integradoras de ensino, competências e habilidades pertinentes ao profissional de 

saúde e outras prerrogativas contidas no documento (BRASIL, 2001). 

De forma suplementar às DCN surgiram dois programas nacionais de 

reorientação da formação em saúde no país. O Programa Nacional de Reorientação 

da Formação dos Profissionais em Saúde (Pró-Saúde) em 2005, e o Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), em 2008. Ambos são 

complementares visando formar estudantes e/ou profissionais de saúde com a 
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integração ensino-serviço-comunidade, associando-os às pesquisas e às 

necessidades da atenção básica (BRASIL, 2005; BRASIL, 2008).  

A discussão levantada em torno da atenção básica como cenário de prática 

refere-se por ser a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), 

correspondendo a cerca de 80% da população assistida pelo SUS, sendo campo de 

prática para maioria do processo formativo do alunado (BRAVO; CYRINO; 

AZEVEDO, 2014). 

 O currículo apresenta-se como norteador da formação do profissional de 

saúde. Nele consta todo o ideário da Instituição, o processo educativo, os 

referenciais teórico-metodológicos, objetivos, conteúdos, estratégias e avaliação, 

sendo expresso a partir do Projeto Pedagógico de Curso (MAIA, 2014a, VEIGA, 

2003). 

 A partir do exposto questiona-se: a formação do profissional de saúde e, 

consequentemente o currículo são condizentes e pautados nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais e nos programas de reorientação da formação em saúde?  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 Neste capitulo é apresentado o referencial teórico sobre a formação em saúde 

no Brasil. Tomaram-se como ponto de partida para elucidar a formação em saúde o 

currículo, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e os programas de 

reorientação da formação como fatores condicionantes do processo formativo nos 

cursos de graduação em saúde.  

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL EM SAÚDE NO 

BRASIL 

 

 A concepção flexneriana tem influenciado substancialmente a formação em 

saúde no mundo. Em 1910, nos Estados Unidos, com a finalidade de avaliar a 

qualidade do ensino médico, Abraham Flexner elaborou um relatório com sugestões 

de mudanças no ensino de medicina, como alternativa para melhorar a qualidade do 

ensino, considerado de baixa qualidade e insatisfatório (CHAVES; KISIL, 1999). 

 Flexner acreditava que, para melhorar a qualidade do ensino era necessário o 

fortalecimento das ciências básicas, o predomínio de atividades em laboratórios, 

com práticas hospitalares, pesquisas com ênfase nessa área e diferenciação do 

ciclo básico do profissional. Como resultado, as ciências básicas ganharam força, o 

que conduziu ao aumento da fragmentação do ensino, o poder dos departamentos e 

a supervalorização de determinadas áreas (SILVA, 2014).  

  A concepção flexneriana, considerada como modelo hegemônico de 

formação, teve início no Brasil na década de 1940 com o surgimento dos cursos de 

Medicina, Odontologia e Enfermagem. A formação dos profissionais de saúde, tem 

sido historicamente marcada por esse modelo, que apresenta como características a 

fragmentação do conhecimento, a visão hospitalocêntrica/biologicista e a utilização 

de modelos tradicionais de ensino, que priorizam a superespecialização e a 

sofisticação dos procedimentos, e  desprezam as estratégias pedagógicas 

fundamentadas no ensino problematizador e/ou mesmo em uma proposta 

construtivista (ALBUQUERQUE et al., 2009; CECCIM; FEUERWERKER, 2004a; 

GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010; HADDAD et al., 2010). 
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Vários movimentos sociais e políticos contra-hegemônicos influenciaram a 

formação dos profissionais de saúde até o ano de 2015 (DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 

2013). É válido destacar o movimento de Integração Docente-Assistencial (IDA) 

desde a década de 1950, com ações marcadas no âmbito das relações ensino-

serviço e na década de 1990, o Programa Nova Iniciativa na Educação dos 

Profissionais de Saúde (UNI) que objetivou fortalecer os processos de mudanças 

que envolvessem ensino-serviço-comunidade (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010; PAIM 

et al., 2011). 

Os movimentos sociais e conquistas nacionais e internacionais fundamentais 

para o sistema de saúde brasileiro vigente foram a conferência internacional de 

Alma-Ata em 1978, na qual foi realizada a discussão da necessidade dos cuidados 

primários de saúde (WHO, 1978); a Carta de Otawa, primeira conferência de 

discussão da promoção da saúde, em 1986 (WHO, 1986); a Reforma Sanitária no 

Brasil na década de 1980 e a criação da Constituição Federal brasileira em 1988 

(BRASIL, 1988), que contribuíram para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

até então inexistente no país (BRASIL, 1990).  

A consolidação da Constituição Federal Brasileira apresentou-se como um 

marco para a saúde, como prevê o Artigo 196: 

 
“a saúde é um 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, 1988, p.130). 

 

  O SUS deve garantir a saúde, proporcionar um atendimento de qualidade 

que responda às demandas da população, sendo também ordenador da formação 

de recursos humanos da área da saúde, como assinalado no Artigo 200 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

Para verificar se a formação em saúde no Brasil apresentava-se em 

descompasso com as novas demandas e conquistas no âmbito da saúde, em 1991, 

a Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) em conjunto com outras 

instituições relacionadas, criou a Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação 

das Escolas Médicas (CINAEM). Tal comissão teve o intuito de avaliar o ensino nas 

escolas médicas por meio de um projeto executado em três fases: levantamento do 

perfil das escolas, oficinas para docentes e discentes, e análise dos resultados, que 

apresentaram características de um modelo hegemônico (flexneriano).  A CINAEM 
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propôs, então, sugestões para a reformulação do ensino médico (GONZÁLEZ; 

ALMEIDA, 2010). 

Concomitantemente a este período ocorre a junção dos movimentos IDA e 

UNI (Rede UNIDA), composto por atores sociais, projetos e instituições com 

movimentos de mudança da formação em saúde.  Destacam-se dentre seus 

objetivos acabar com a fragmentação dos conteúdos, incluir a integralidade e a 

humanização das práticas durante a formação e auxiliar na construção de um 

sistema de saúde equitativo, eficaz e com participação social (DIAS; LIMA; 

TEIXEIRA, 2013; GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010). 

O desafio incessante de mudar o perfil dos profissionais de saúde fez com 

que o Ministério da Educação (MEC) encerrasse a fase dos currículos mínimos pré-

estabelecidos e aprovasse a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que 

garantiu maior liberdade da Instituição de Ensino Superior (IES) de construir 

currículos com um enfoque mais formativo e de acordo com a realidade local 

(BRASIL, 1996).  

A mudança na formação dos profissionais de saúde devia ocorrer para que se 

obtivesse a modificação do perfil dos egressos no ensino superior e, 

consequentemente, melhorasse a qualidade do serviço prestado à população. Com 

a cessação do currículo mínimo obrigatório, as diretrizes curriculares de âmbito 

nacional apresentaram-se como alternativa inicial para as mudanças (CECCIM; 

FEUERWERKER, 2004a). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) foram aprovadas entre 2001 e 

2004 para os 14 cursos da área da saúde (BRASIL, 2001), reafirmando o papel do 

profissional de saúde perante o SUS, o trabalho em equipe e a atenção integral à 

saúde (BRASIL, 2001; CECCIM; FEUERWERKER, 2004a; GONZÁLEZ; ALMEIDA, 

2010). Em 2014, as DCN para o curso de Medicina foram reformuladas com o intuito 

de atender as demandas do SUS (BRASIL, 2014). 

Em resposta à CINAEM, em 2002, foi criado o Programa Nacional de 

Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina (PROMED), que 

objetivou adequar a formação médica aos preceitos do SUS, com estímulo à reforma 

curricular e o incentivo à oferta de estágios na atenção básica de acordo com as 

DCN (DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2013). 

Em 2003, ocorreu à criação do Departamento da Educação na Saúde 

(DEGES) vinculado à Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 
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(SGTES) do Ministério da Saúde.   Com essa iniciativa, no ano de 2004, surgiram 

ações iniciais à política nacional de reorientação da formação profissional em saúde 

como o Projeto Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde 

(VER-SUS/Brasil), o AprenderSUS, o Curso de Especialização em Ativação de 

Processos de Mudanças nas Profissões de Saúde e o  Projeto EnsinaSUS (DIAS; 

LIMA; TEIXEIRA, 2013; GONZÁLEZ; ALMEIDA; MENDONÇA, 2009; GONZÁLEZ; 

ALMEIDA, 2010; HADDAD et al., 2010).  

É importante destacar neste processo de reorientação da formação, a 

educação permanente (EP) que vem sendo discutida desde o século XVIII na 

França, com ideia de educação continuada. No Brasil a ideia de educação 

permanente em saúde surgiu, por meio do estímulo da Organização Pan-Americana 

de Saúde (OPAS) para a readequação da formação em saúde, que se apresentava 

em desarticulação com a realidade do serviço (GUARIM; VELOSO, 2014). 

 Associado ao processo de reforma sanitária e, as conquistas posteriores dela 

advindas, criou-se no ano de 2004 a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde (PNEPS) (BRASIL, 2009). A PNEPS reforça o papel das DCN e fortalece os 

princípios e diretrizes do SUS frente à superação das desigualdades, as 

necessidades de formação e o desenvolvimento para o trabalho em saúde e a oferta 

institucional de ações no âmbito da educação na saúde (BRASIL, 2009).   

A promulgação da Portaria conjunta nº 2.118/2005 promoveu a parceria entre 

os Ministérios da Saúde (MS) e do MEC com a finalidade do desenvolvimento e 

formação de recursos humanos na área da saúde. Inspirado no PROMED, os dois 

Ministérios instituíram o Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde) no sentido de aproximar o perfil dos egressos às 

necessidades da atenção básica. Inicialmente foram contemplados os cursos de 

Medicina, Enfermagem e Odontologia (Pró-Saúde I) (BRASIL, 2005) e, 

posteriormente, em 2007, ampliado aos demais cursos da área da saúde (Pró-

Saúde II) (BRASIL, 2007; DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2013). 

Em 2008 foi lançado o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

(PET-Saúde) com finalidade complementar ao Pró-Saúde, com escopo na 

qualificação de estudantes de graduação e pós-graduação, na rede de serviço, por 

meio de grupos de aprendizagem tutorial, interdisciplinar e a integração ensino-

serviço-comunidade, associados à produção do conhecimento para a atenção 
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básica (BRASIL, 2005; BRASIL, 2008; DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2013; OLIVEIRA et 

al., 2008). 

A importância dada à atenção básica pelas DCN e pelos programas de 

reorientação da formação em saúde tem-se por esta caracterizar-se por um conjunto 

de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, voltadas para a promoção, 

proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

redução de dados e a manutenção da saúde, ou seja, é um cenário que abarca a 

maioria das ações de saúde do SUS (BRASIL, 2011). 

As políticas indutoras de reorientação da formação profissional em saúde, 

Pró-Saúde e PET-Saúde foram propostas em parceria entre os MS e o MEC, com o 

intuito de melhorar a formação em saúde. Para isto, as IES deveriam submeter 

projetos aos editais do SGTES com vistas a concorrer com propostas de 

reorientação da formação (BRASIL, 2008; BRASIL, 2005). 

O contexto histórico da formação em saúde no Brasil é marcado por uma 

trajetória densa de conquistas e desafios. Dias, Lima e Teixeira (2013) construíram 

uma linha do tempo (Figura 1), que sumariza esse percurso. 

 
 

Figura 1. Cronologia das principais ações de reorientação da formação profissional 
em saúde para o Sistema Único de Saúde. 

 

Fonte: Dias, Lima e Teixeira (2013). 
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Houve nas últimas décadas,  esforços para formar recursos humanos com o 

princípio do quadrilátero da formação em saúde: ensino, gestão, atenção e controle 

social, com o fim de assegurar um profissional de saúde crítico/reflexivo, com 

saberes articulados e contextualizados com a realidade social, em todos os níveis de 

complexidade, reconhecendo o SUS como campo de prática para o ensino e a 

pesquisa e assim, assegurar um sistema de saúde universal, equitativo e integral à 

população brasileira (CECCIM; FEUERWERKER, 2004a; CECCIM; 

FEUERWERKER, 2004b; RODRIGUES et al., 2013). 

Desse modo, a mudança do processo de trabalho dos profissionais de saúde 

não exige apenas políticas indutoras de formação, mas na prática, deve haver a 

mobilização dos distintos participantes e atores sociais envolvidos nesse processo, 

com objetivos e ações que realmente levem à transformação da formação dos 

recursos humanos em saúde. Para tanto, fazem-se necessários a discussão e o 

aprofundamento de estudos sobre currículo na área da saúde (FEURWERKER, 

2002). 

 

 

2.2 CONCEITOS DE CURRÍCULO 

 

 O termo currículo apresenta diferentes terminologias, dependendo dos vários 

pesquisadores e época tomada como ponto de partida para o estudo. A palavra 

“currículo” vem do latim curriculum, que significa percurso, caminho. Por muitos anos 

conferiu-se a designação de currículo como caminho a ser seguido durante o curso, 

imposto por ordem de poder e submissão do aluno durante o processo de formação 

(GOODSON, 2013; MAIA, 2014a). 

Com a revisão das obras de vários estudiosos da área (Schawb, Stenhouse, 

Gimeno, Kemmis, entre outros) obtém-se a definição de currículo como um plano de 

ensino elaborado a partir do contexto em que está submetido: saberes, atitudes, 

valores, crenças, política, experiências valorizadas e processos de aprendizagem 

(PACHECO, 2007).  

Pacheco (2007) complementa que currículo é ainda: 

 
“um projeto, cujo processo de construção e desenvolvimento é interativo, 
que implica unidade, continuidade e interdependência entre o que se decide 
ao nível do plano normativo, ou oficial [....] o currículo é a prática 
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pedagógica que resulta da interação e influência de várias estruturas 
(políticas, administrativas, econômicas, culturais, sociais, escolares...) na 
base das quais existem interesses concretos e responsabilidades 
compartilhadas” (PACHECO, 2007, p. 20). 

 
O currículo tradicional pode ser apresentado em três sentidos: 1) formal e/ou 

administrativo, que se refere ao plano de estudo pré-concebido por um conjunto de 

áreas disciplinares ou matérias; 2) experiencial, que dispõe de todas as ações 

operacionais dentro da escola, ou seja, as experiências vivenciadas pelos discentes; 

e 3) behaviorista, baseado na programação e individualização do ensino, na 

previsibilidade comportamental, resultados observáveis esperados ou não, e 

influências externas (ANASTASIOU, 2012; MAIA, 2014a; PACHECO, 2007). 

Ressaltam-se as inúmeras definições de currículo, porém, destacam-se o 

conhecimento escolar e a experiência de aprendizagem como os dois sentidos mais 

usuais para o currículo. O primeiro relaciona o currículo como um conhecimento de 

cunho didático e pedagógico, que deve ser aprendido e aplicado ao aluno. E a 

segunda definição, apoiada nas visões da educação e pedagogia do século XVIII 

que abrange as diferenças individuais e atividades que valorizem as várias formas 

de construir o conhecimento, ou seja, as vivências e experiências do aluno ao longo 

de formação, em um sistema complexo e dinâmico (MOREIRA, 2012a). 

Estudar currículo implica necessariamente entender a forma como foi 

concebido, matérias, métodos e cursos de estudo que nortearam os estudantes. De 

fato, não há possibilidade de estudar currículo sem considerar sua história, pois, é 

possível por meio dela que se compreendem as relações entre escola e sociedade, 

a administração e organização de estruturas, sistemas educacionais e a forma como 

o conhecimento tornou-se válido e passível de reprodução (GONÇALVES, 2001; 

GOODSON, 2013).  

O currículo deve buscar ir além de um conjunto de conteúdos a serem 

seguidos. São todas as experiências e vivências realizadas e adquiridas pelos 

discentes durante seu curso, conforme os objetivos planejados pela Instituição. A 

partir dos objetivos institucionais do processo de formação, o currículo pode também 

ser compreendido em duas dimensões de inserção social: “o que ensinar” e “para 

que e para quem ensinar” (BRACCIALLI; OLIVEIRA, 2011; GONÇALVES, 2001).  

O currículo, portanto, representa uma construção social, política e histórica da 

Instituição, que em um dado momento, inseriu um conjunto de saberes, práticas e 

experiências julgadas importantes e ligadas à realidade e ao enfrentamento dos 
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problemas da sociedade, de forma a integrar o processo formativo desenvolvido na 

Instituição (BRACCIALLI; OLIVEIRA, 2011; MAIA, 2014a).  

 

2.2.1 Teorias curriculares 

 O currículo tem se caracterizado como um importante instrumento, utilizado 

por diferentes sociedades/comunidades no intuito de socializar, transformar, 

desenvolver e aperfeiçoar valores e conhecimentos historicamente adquiridos ao 

longo de décadas, determinados como adequados para a transformação da 

realidade, por meio da coletivização e/ou socialização de jovens. Portanto, o 

currículo é considerado a primazia do desenvolvimento pedagógico dentro das 

escolas/universidades (MOREIRA, 2012a). 

 Ao longo da trajetória de construção dos currículos, não há como negar a 

importância das teorias e concepções curriculares sobre este processo. Nelas, vão 

estar circunscritos a base teórica do conhecimento e/ou conteúdo que serão 

utilizados como ponto de partida para a formação discente (GOODSON, 2013; 

PACHECO, 2007).  

 O currículo historicamente é caracterizado por configuração em “grades”, no 

qual é predominante o modelo da racionalidade, da distinção da teoria e prática e 

separação das disciplinas do básico, daquelas profissionalizantes. Nota-se a 

importância das teorias nas concepções curriculares, para elucidar os currículos 

existentes nos dias atuais (ANASTASIOU, 2012). Assim, serão abordadas 

brevemente as teorias: técnica, prática e crítica e sua respectiva influência na 

construção dos currículos. 

 A teoria técnica é a de maior tradição nos estudos curriculares. Caracterizada 

pelo discurso científico, organização burocrática e com ação tecnicista, 

semelhantemente à concepção flexneriana. A primeira concepção da teoria técnica 

faz a relação teoria/prática adotada por níveis hierárquicos, no qual o currículo 

pauta-se em plano pré-determinado e ligado às especialidades curriculares 

(GOODSON, 2013; PACHECO, 2007). 

 A segunda teoria teve sua concepção com origem no início da idade média 

com a racionalização de áreas do saber como a Matemática, a Geometria e a 

Aritmética, na qual, o currículo era visto como um produto acabado e/ou imutável. O 

currículo pautado nesta teoria apresenta organização do conhecimento por 

disciplinas e é reproduzido por transmissão de conteúdo (MOREIRA, 2012b).  
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E por fim, a terceira influência/concepção da teoria técnica, derivou-se na 

década de 1960, que pressupõe o currículo como tecnologia e eficiência. O currículo 

deve ser antecedido de um plano de aprendizado sistematizado para que o aluno 

possa desenvolvê-lo. É um plano de ação pedagógica, organizado de matérias, 

definição de suas finalidades, disposto por um conjunto de experiências que o aluno 

vivenciará e os resultados pretendidos com a aprendizagem (MOREIRA, 2012b; 

PACHECO, 2007). 

 As concepções da teoria técnica, em suma, caracterizam-se pela dicotomia 

do currículo/ensino. O currículo é visto como um conjunto de programas, com várias 

disciplinas/matérias, em que são pré-determinados os objetivos que o aluno deve 

alcançar e as indicações de como será avaliado (MACEDO, 2012; PACHECO, 

2007). 

 A concepção da teoria prática tem suas raízes nas discussões curriculares 

dos anos de 1970. Baseia-se em um currículo com discursos humanistas, 

racionalidade prática e ação processual. Schwab e Stenhouse, estudiosos sobre o 

currículo, defendiam esta teoria. Para eles, os professores deveriam assumir uma 

posição crítica, assumindo seu papel na construção do currículo cujos problemas 

curriculares são elucidados a partir da prática e não da técnica (PACHECO, 2007; 

VEIGA, 2003). 

 A concepção prática reforça a concepção de currículo como processo e não 

como um produto. O currículo é compreendido pela participação de alunos e 

professores, sendo estes sujeitos do processo. Nele constará a resolução de 

problemas: materiais (fundamentação teórica) utilizados para os alunos, intenções, 

orientações programáticas aos professores, interação didática na sala de aula e a 

interação da escola/instituição (PACHECO, 2007; VEIGA, 2003). 

 Na teoria crítica, o currículo é assumido em uma perspectiva emancipadora a 

partir do conceito da práxis, da postura crítica de ação/reflexão sendo construída por 

um conjunto de atores (comunidade acadêmica) para juntos assumir uma 

consciência crítica da necessidade real da instituição de ensino (VEIGA, 2012). 

As tendências curriculares não devem ser denominadas apenas como um 

conjunto homogêneo de temas, metodologias e propósitos, mas ir além, 

repercutindo a influência de diferentes tendências e associadas por diferentes 

princípios e interesses (GODSON, 2013; MOREIRA, 2012a). 
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Essas teorias expressam uma visão comparativa sobre o currículo. No 

momento em que elas se contrapõem, podem também, de acordo com a realidade 

da IES, se interligar e/ou justapor. Na Figura 2 é demonstrada a influência de cada 

teoria sobre a fundamentação do currículo (PACHECO, 2007). 

Assim, a concepção do currículo deve se ocupar por um projeto em constante 

construção e transformação, que abranja a realidade curricular (fragilidades versus 

potencialidades), os diferentes tipos de currículo, a disposição da aprendizagem em 

função dos aspectos culturais, políticos e institucionais e, que esteja ancorado nos 

ideais e valores da IES e dos atores sociais envolvidos nesse processo (PACHECO, 

2007; BRACCIALLI; OLIVEIRA, 2011).  

 

 

 
FIGURA 2. Características dos currículos conforme as teorias: técnica, prática e 

crítica. 
 
Fonte: Adaptado, baseado em Pacheco (2007). 

 

 

2.2.2 Tipos de currículos  

 Tradicionalmente o currículo surge com a proposta cartesiana de 

individualidade do conhecimento e fragmentação do conteúdo. No Brasil, o currículo 

disciplinar ainda é prevalente no ensino superior, baseado em conteúdos e não em 

objetivos que se estruturam de maneira lógica e linear. A formação dos futuros 
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conteúdos para compreender a totalidade do indivíduo (ALBUQUERQUE et al., 

2009; MAIA, 2014a). 

 A ótica linear e sequencial dos conteúdos, em alguns casos, pode gerar um 

ensino sem aprendizagem significativa, o que acontece na pedagogia bancária, em 

que a informação é depositada no estudante pelo professor, esperando que 

reproduza nas provas o conhecimento adquirido ou mesmo decorado (FREIRE, 

2011).  

 O currículo flexneriano apresenta estrutura linear, mas o currículo também 

pode apresentar estrutura em rede ou mesmo nuclear. No primeiro, a integração é 

horizontal, busca-se, a partir das disciplinas básicas, determinar as disciplinas 

profissionalizantes e selecionar os conteúdos a serem ensinados. O currículo em 

rede permite integração vertical do conhecimento, por meio de núcleos temáticos, 

conteúdos básicos e profissionais que se inter-relacionam, submergindo a tradicional 

sequência adotada no ensino (ALBUQUERQUE et al., 2009).  

Já o currículo nuclear promove o diálogo entre conteúdos e estratégias de 

aprendizagem, por meio de disciplinas, módulos ou outros desenhos curriculares, no 

qual o discente deve integralizar um número de créditos em atividades eletivas em 

turmas menores e desenvolver o lado pessoal e profissional (MAIA, 2014a). 

Estudar o currículo implica ir além do prescrito, pois existem outras formas 

não mencionadas no papel.  O currículo planejado ou escrito é caracterizado por 

atividades e/ou experiências previamente incluídas no processo de formação 

oferecido ao discente (GOODSON, 2013).  

Há experiências em que o discente da área da saúde busca por si próprio, 

realizar atividades fora da Instituição que não constam no planejamento, conhecido 

como currículo paralelo. Dentre as experiências profissionais são buscados estágios 

em serviços de saúde e/ou plantões em serviços de emergência. Em alguns casos, 

a IES sabe da ocorrência dessas atividades, porém, geralmente essas experiências 

não são transpostas para o currículo planejado (MACEDO, 2013a). 

Quanto ao currículo não-planejado, merece  destaque  o currículo oculto, 

caracterizado por algumas atividades educativas realizadas no âmbito do curso , 

mas que  não constam do currículo formal (MAIA, 2014a; SILVA, 2008).  

Independente do tipo de currículo em prática no curso é importante que 

responda aos anseios da instituição e que contemple as necessidades dos discentes 

para um processo de formação de qualidade (VEIGA, 2003). Para tanto, o currículo 
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deve expressar o plano educacional de forma documental, sendo denominado de 

projeto político-pedagógico (PPP) ou projeto pedagógico de curso (PPC) 

(GONÇALVES, 2001).  

  

2.2.3 Currículo sob a perspectiva de reforma curricular  

A formação humana é constituída de processos de socialização que, quando 

adaptados e/ou planejados, caracterizam a escola. É nela que se constitui 

determinado tipo de organização de trabalho, que posteriormente firma-se meios 

(processos) e fins (resultados) que se destinam à educação escolar (MACEDO, 

2013a; SILVA, 2008).  

A educação caracteriza-se por um movimento cultural no qual os indivíduos 

apropriam-se do processo educacional e criam, na maioria dos casos, uma 

identidade/reciprocidade com esta, ou em condições subjetivas reproduzem a 

diferença de ideias e/ou intersubjetividade do pensamento individual (SILVA, 2008). 

 Tradicionalmente a educação, e consequentemente, o currículo escolar foram 

influenciados pela concepção tecnicista de trabalho, como o modelo fordista-

taylorista que se caracterizou pela intensificação da mundialização do processo de 

capital financeiro. Nas décadas 1980 e 1990 surgiram indagações internacionais 

sobre novos conceitos de escola, e reconheceu-se a necessidade de um currículo 

mais estimulante, por meio de um processo de reforma curricular (DOURADO; 

OLIVEIRA; CATANI, 2003; PACHECO, 2007; ROLDÃO, 2000). 

A universidade, a partir da visão capitalista, diligenciava uma postura de 

mudança, pois, a produção acadêmica formal atendia subordinadamente às 

demandas e necessidades do mercado.  No Brasil, e em outros países da América 

Latina, o processo de reforma curricular iniciou nos anos de 1990. A construção de 

políticas educacionais voltadas para a mercantilização da produção acadêmica e da 

gestão universitária, principalmente nas universidades públicas, veio para ajustar-se 

a um novo paradigma de reforma generalista educacional (DOURADO; OLIVEIRA; 

CATANI, 2003). 

Vários foram os debates internacionais do final do século XX e início do 

século XXI sobre a educação superior. Entre as demandas de mudança do processo 

de formação destacaram-se a expansão da educação superior e a sua 

diversificação, os objetivos e as funções educacionais condizentes ao século XXI, o 

papel da universidade no rol de novas tecnologias de informação e comunicação, o 
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papel das ciências sociais nas pandemias mundiais, a integração pesquisa/ensino, 

as mudanças nos perfis acadêmicos e o processo formativo, a importância de 

inserção da EP, o impacto do capital sobre os planos e programas educacionais e o 

financiamento da educação superior, entre outros (DOURADO; OLIVEIRA; CATANI, 

2003). 

O processo de generalização da educação escolar esteve intrinsecamente 

associado ao crescimento econômico e à demanda de mercado movida por 

ideologia política, valores de liberdade, multiculturalismo e democracia social 

marcada pelo discurso político internacional pós-guerra (ROLDÃO, 2000). 

A racionalidade tecnológica, imputada ao trabalho produtivo e generalizada, e 

as formas de trabalho, como o pedagógico, levaram a uma formação em que o 

indivíduo tenta se integrar às necessidades impostas pela sociedade. (SILVA, 2008). 

 Quando a racionalidade visa a eficiência e o lucro, produz uma força de 

trabalho à mercê do mercado, balizado na mercadoria. O resultado da produção 

capitalista de profissionais, restringem as experiências significativas capazes de 

levar a conhecer e a interagir com o mundo de maneira autônoma e reflexiva. Nesse 

meio, o currículo aparece como o elemento da cultura escolar incorporado à 

racionalidade lógica dominante, moldando a formação frente às razões do mercado 

(MOREIRA, 2012a). 

 Sabe-se que a concretização do currículo se dá a partir das relações entre o 

indivíduo e a sociedade, construídas historicamente. Concebe-se ainda que as 

escolas não sejam apenas alvos de proposições externas, como as reformas 

educacionais/curriculares advindas do Estado, mas que a partir da necessidade 

entre as diferentes instâncias do Estado, da economia e da escola, e os diferentes 

objetivos/vontades das IES caracterizem de fato a mudança do ensino/educação na 

prática (SILVA, 2008; VEIGA, 2003).     

 Assim, para que as mudanças curriculares ultrapassem a condição de plano 

prescrito, as IES devem ser capazes de assumir sua identidade, provocar a 

discussão e reflexão coletiva sobre o processo formativo que se pretende alcançar 

e, despertar nos docentes o processo de ação-reflexão-ação permanente, que estão 

relacionados à história, ideologias e interesses de grupos (BOMFIM; GOULART; 

OLIVEIRA, 2014; BRAVO; CYRINO; AZEVEDO, 2014).  

 É indiscutível o papel dos docentes, rumo à inovação, transformação e/ou 

reforma curricular. São atores sociais fundamentais nesse processo, se não os 
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principais agentes de mudança da formação em saúde no ensino superior. As 

inúmeras atividades assumidas pelos professores que demandam tempo, como a 

pesquisa, ou a quantidade de compromissos profissionais, levam as instituições de 

ensino a considerar a atuação docente como complementar às outras atividades, 

posicionando o ensino/docência em segundo plano (MANOEL; CYRINO, 2014). 

 A universidade deve propor medidas de capacitação docente e a 

sensibilização dos professores, pois, muitos se dispõem a participar, porém sem a 

pretensão de renovar e/ou aprender novas abordagens pedagógicas de ensino. Para 

isso, os professores da área da saúde devem ser atualizados e estimulados quanto 

ao conhecimento e as metodologias de que dispõe, com a finalidade de proporcionar 

a mudança da prática docente, como por exemplo, com a problematização da 

prática cotidiana construída coletivamente, no intuito de um aprendizado efetivo 

(MENDONÇA et al., 2015). 

Desta forma, o currículo com bases integradoras coloca o estudante como 

construtor do conhecimento utilizando uma abordagem relacional com o conteúdo, 

com atividades significativas, de modo que possa construir, no pensamento e pelo 

pensamento, as relações essenciais ancoradas no currículo. Essas atividades vão 

oportunizar novas capacidades, motivações e interesses para que os estudantes 

possam construir e apropriar-se de fato do conhecimento (ANASTASIOU, 2012). 

 

2.2.4 O currículo sob a perspectiva das DCN e dos programas de reorientação 

de formação em saúde  

A compreensão do currículo em saúde, seus aspectos, objetivos e missões 

precisam ter como base o conceito de saúde e sua amplitude. A saúde exige um 

conjunto de condições favoráveis ao indivíduo, como os determinantes sociais em 

que está submetido (fatores sociais, econômicos, culturais, éticos/raciais, 

psicológicos e comportamentais), um sistema de saúde universal, abrangente, 

equitativo, efetivo, ágil, acessível e de boa qualidade, políticas públicas intersetoriais 

e o envolvimento e diálogo com os diferentes setores e atores sociais (BUSS; 

PELLEGRINI, 2007; WHO, 2011). 

Para isso, os serviços de saúde, assim como o trabalho prestado pelos 

profissionais, não devem se basear na visão curativista e prescritiva da doença, mas 

em um serviço que considere o indivíduo como um todo, satisfazendo suas 

necessidades reais (MAIA, 2014a). Para tanto, o currículo em saúde deve abranger 
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o multiculturalismo, a pluralidade, a diversidade da sociedade contemporânea, a 

relação dos saberes e suas inter-relações (VEIGA, 2003).  

O saber especializado ou em disciplinas não está sendo desprezado ou 

ignorado, mas, esse modo de formação se distancia de indivíduos com uma visão 

integradora, com perspectivas generalizadas e que sejam capazes de entender a 

totalidade do mundo e seus problemas. O currículo historicamente não apresenta 

estas bases, o que dificulta a união dos saberes, pois, nem sempre os espaços, 

meios e/ou pessoas possibilitam essa integração (SACRISTÁN, 1998). 

A busca de um ensino de qualidade faz com que a interdisciplinaridade, a 

contextualização e a autonomia caminhem lado a lado, para que os discentes 

consigam desenvolver habilidades e competências gerais e específicas à formação 

em saúde e, assim, percorrer para um saber que se faz presente na estrutura 

econômica, política e cultural permeado pela universidade e pelos docentes 

(BRAVO; CYRINO; AZEVEDO, 2014). 

Normalmente o processo de reforma educacional ocorre por meio da 

intervenção do Estado que, ao longo das décadas ou quando se faz necessário, 

programa um conjunto de ações que alteram a estrutura e funcionamento das 

instituições. A dificuldade de sua efetivação, logo, está nos modos de organização 

do trabalho pedagógico e na articulação existente entre o trabalho escolar com o 

contexto sociocultural e político (SILVA, 2008). 

 O PPC apresenta papel institucional delimitado, mas não deve prender-se 

apenas aos seus próprios interesses, precisa ter um caráter emancipador, de 

autonomia e autoconhecimento. E isso acontece à medida que se apresentam PPC 

inovadores, enraizados à função político-social e com objetivos claros, definidos 

coletivamente, ou seja, com a comunidade acadêmica (BRAVO; CYRINO; 

AZEVEDO, 2014). 

Deste modo, o ensino deve se pautar em momentos inquietação e elaboração 

de conhecimentos científicos e sociais materializados nas matrizes curriculares, 

respeitando e valorizando as premissas das DCN e os objetivos/filosofia da IES. A 

universidade também apresenta uma função institucional de regulamentar o curso, 

de formar opinião e de fomentar o ensino de qualidade, mas isso não deve se 

sobrepor a uma função burocrática e/ou regulatória (BRAVO; CYRINO; AZEVEDO, 

2014). 
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 A utilização da formação baseada em habilidades e competências ganha 

amplo espaço na comunidade acadêmica nacional e internacional, pois, o 

acadêmico para ser um bom profissional não basta deter o conhecimento, são 

necessárias habilidades e competências que normalmente são deixadas em 

segundo plano (ARAÚJO, 2007; DONOFF et al., 2012; HURTUBISE; ROMAN, 

2014). 

 A noção de competência nos processos de formação não é uma discussão 

recente, apesar de ganhar certa mobilização nas últimas décadas. Ela surge como 

crítica à burocratização e perspectiva tecnicista da formação e, consequentemente, 

do currículo. De forma que as competências apontam para a atualização da 

aprendizagem em contextos, conhecimentos, habilidades e valores, transformando-

se em “saberes em uso”, formando os discentes de forma competente e cidadã na 

sociedade e os condicionando a enfrentarem os desafios presentes nos serviços de 

saúde (MACEDO, 2013a; MACEDO, 2013b). 

 Ao veio crítico das teorias curriculares, a noção de competência insere-se na 

pedagogia da sociedade pós-industrial, no qual pode ser percebida como um 

conjunto de saberes e habilidades apreendidas por meio da formação e da 

experiência, conjugadas à capacidade de integrá-los, utilizá-los e/ou transferi-los em 

diferentes situações (MACEDO, 2013b). 

 Macedo (2013b) exemplifica no Quadro 1 algumas atitudes didático-

pedagógicas necessárias ao trabalho formativo em um currículo que abranja as 

habilidades e competências. Portanto, dispõe de uma pedagogia ativa e 

construcionista, conformada por um saber teórico (formalizado) e prático (técnico e 

metodológico) denominados anteriormente por “saberes em uso”. 

 
Quadro 1. Características didático-pedagógicas de currículo baseado em 

competências. 
 Valorização da transposição didática; 
 Globalização dos saberes; 
 Uso de ideais-chaves ou noções-núcleos como orientadores de módulos de aprendizagem; 
 Aprendizagem pelas situações e cenários de trabalho; 
 Tradução dos conteúdos em objetivos flexíveis; 
 Envolvimentos dos alunos em projetos pedagógicos; 
 Avaliação como observação processual e avaliação formativa; 
 “Transferência” de conhecimentos, habilidades e valores; 
 Em uso de perspectiva pedagógica da aprendizagem por problemas, planejar problemas e 

encontrar estratégias de resolução; 
 Interesse pelos processos de aprendizagem dos alunos; 
 Avaliação centrada nas evidências de desempenho em situações mais próximas possíveis 

daquelas que poderão enfrentar na realidade com instrumentos avaliativos de registro.  

Fonte: Macedo (2013b). 
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A educação brasileira contempla estrutura curricular em competências e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN são norteadoras dos currículos que, por sua 

vez, norteiam a formação dos profissionais de saúde no Brasil. São objetivos das 

DCN (BRASIL, 2001):  

 
“levar os alunos dos cursos de graduação em saúde a aprender a aprender 
que engloba aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 
aprender a conhecer, garantindo a capacitação de profissionais com 
autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da atenção e a 
qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, famílias 
e comunidades” (BRASIL, 2001, p.4). 

 

 As DCN estabelecem habilidades e competências necessárias à formação 

geral do profissional de saúde sendo elas: atenção à saúde, tomada de decisões, 

comunicação, liderança, administração e gerenciamento, e a educação permanente.  

O Quadro 2, dispõe brevemente sobre as habilidades e competências gerais dos 

profissionais de saúde (BRASIL, 2001).  

 

Quadro 2. Caracterização das habilidades e competências gerais aos profissionais 
de saúde dispostas nas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

Atenção à saúde 

Compreendida pela habilitação do profissional de saúde em ações de 
prevenção, promoção, proteção e reabilitação à saúde, no âmbito 
individual e coletivo. O profissional ainda deve assegurar uma prática 
integrada, de modo que ele articule seus conhecimentos e consiga 
analisar e resolver os problemas da sociedade, pautado na ética e 
bioética profissional. 

Tomada de decisão 

Fundamenta-se em avaliar, sistematizar e decidir condutas adequadas 
baseadas em evidências científicas. A comunicação estabelece que os 
profissionais de saúde tenham diálogo acessível à população atendida, 
com a garantia de confidencialidade das informações, que o mesmo 
disponha de escrita e leitura adequadas, com o domínio de pelo menos 
uma língua estrangeira e facilidades com tecnologias de comunicação e 
informação. 

Liderança 
Baseia-se em estar apto no trabalho em equipe/multiprofissional, capaz 
de tomar decisões pelo grupo e assegurar postura de líder. 

Administração e 
gerenciamento 

Correspondem ao perfil de iniciativa, de administrar e gerenciar recursos e 
equipes e/ou força de trabalho 

Educação 
permanente 

Dispõe de um profissional de saúde em movimento de auto renovar 
constantemente a teoria/prática, por meio de bases científicas, cursos e 
outros, de modo que contribua em sua formação e de futuros 
profissionais. 

 
Fonte: Brasil (2001). 

 

Logo, o currículo deve proporcionar ao acadêmico a capacidade de adquirir 

as habilidades e competências elencadas nas DCN. O processo de construção do 
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currículo deve compreender outro aspecto importante das DCN, o perfil esperado 

para o futuro profissional de saúde, que deve ter uma (BRASIL, 2001):  

 

“formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitando a atuar, 
pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus 
diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da 
assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a 
cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano” (BRASIL, 
2001, p.4). 

   

As DCN ainda dispõem sobre: (a) o perfil de egresso/profissional, (b) 

competências e habilidades, (c) conteúdos curriculares, (d) estágios e atividades 

complementares, (e) organização do curso e, (f) acompanhamento e avaliação 

necessárias para formar profissionais de saúde que atendam ao sistema de saúde 

vigente (BRASIL, 2001; BRASIL, 2014). 

 Sabe-se que desde a aprovação das DCN houve dificuldade das IES 

conseguirem aderir às mudanças curriculares estabelecidas, seja por falta de 

recursos, por resistência dos docentes, falta de preparação pedagógica, cenários de 

prática ou mesmo filosofia/resistência das instituições (ABDALLA et al., 2009; 

BRACCIALLI; OLIVEIRA, 2011; COSTA, 2007; OLIVEIRA, 2012).  

Assim, o MS e o MEC com o intuito de auxiliar o processo de mudança 

amparada pelas DCN criaram programas de reorientação da formação dos 

profissionais de saúde com vistas à reforma curricular das IES, como o Pró-Saúde 

(BRASIL, 2005) e o PET-Saúde (BRASIL, 2008).   

Inicialmente, em 2005, o Pró-Saúde contemplava apenas os cursos da 

Estratégia Saúde da Família: Enfermagem, Medicina e Odontologia (BRASIL, 2005). 

Posteriormente em 2007, abrangeu os demais cursos da área da saúde 

reconhecidos pelo MEC (BRASIL, 2007). 

 O Pró-Saúde apresenta subsídios para que a Instituição de Ensino (IE) possa 

se diagnosticar, determinar suas dificuldades e caminhar em direção ao aspecto 

desejado, frente à reorientação da formação em saúde, por meio de três grandes 

eixos: orientação teórica, cenários de prática e orientação pedagógica. A partir de 

cada eixo, este se desdobra em três vetores que caracterizam o momento em que 

cada Instituição de ensino está inserida no dado momento, e o quanto deve se 

desdobrar para melhorar sua situação atual. No Quadro 2 estão apresentados os 

eixos e vetores do Pró-Saúde (BRASIL, 2005).  
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Quadro 3. Disposição dos eixos e vetores do Programa Nacional de Reorientação 

da Formação em Saúde. 
 

EIXO VETORES 

Orientação Teórica 

Determinantes de Saúde e Doença 

Pesquisa ajustada à realidade local 

Educação permanente 

Cenários de prática 

Integração ensino-serviço 

Utilização dos diversos níveis de atenção 

Integração dos serviços próprios das IES com os 
serviços de saúde 

Orientação pedagógica 

Integração básico-clínico 

Análise crítica dos serviços 

Aprendizagem ativa 

 
  Fonte: Brasil (2005) e Brasil (2007). 

 

O eixo orientação teórica possibilita a formação frente aos determinantes de 

saúde e a determinação biológico-social da doença fazendo com que se adquira 

avaliação crítica do processo saúde-doença. Faz-se importante neste eixo, a 

articulação da IES com a realidade local e as necessidades da população, na qual 

devem ser ofertadas atividades, ações de EP e pós-graduações nas modalidades 

presenciais e à distância, de modo a suprir as carências existentes no SUS 

(BRASIL, 2007). 

Os cenários de prática assumem papel ímpar na formação em saúde, uma 

vez que não é possível uma formação que atenda as demandas da sociedade, sem 

que o futuro profissional vivencie este processo. A abrangência deste eixo dá-se por 

aprender a partir de dados reais, com os profissionais de saúde e a população, por 

meio da inserção do acadêmico nos cenários de prática desde o início do curso e 

contínuo ao longo de sua formação, no qual proporciona ao futuro profissional 

condições de autonomia e melhor interação com a prática (BRASIL, 2007).  

A orientação pedagógica contempla o último eixo estruturante do Pró-Saúde, 

que assume a inversão de papéis, em que o aluno é sujeito do conhecimento e o 

professor, passa a ser mediador e facilitador do processo ensino-aprendizagem. A 

formação deve se respaldar em metodologias de ensino ativas que levem o 

estudante a refletir e pensar sobre o processo formativo, com o uso de metodologias 

ativas do processo de ensino-aprendizagem, que tenha como foco a ação-reflexão-

ação e não mais teoria acumulativa prosseguida pela prática (BRASIL, 2007). 

O PET-Saúde apresenta escopo voltado para o cenário do trabalho, mediante 

o papel do SUS como ordenador da formação em saúde em conjunto com as IES. O 
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PET-Saúde ainda apresenta a oferta de bolsas a preceptores, tutores e acadêmicos 

como um incentivo à educação permanente, pesquisa na atenção básica e vivências 

na prática (BRASIL, 2008).  

O PET-Saúde, em 2008, lançou o seu primeiro edital para as IES no Brasil 

(BRASIL, 2008). Com vistas a suprir as demandas de ensino no sistema de saúde 

brasileiro, a Portaria Interministerial nº 421 de março de 2010, instituiu a criação de 

editais temáticos no âmbito do PET-Saúde (BRASIL, 2010a). Foram lançados os 

PET-Saúde: Saúde da Família (BRASIL, 2010b), Vigilância em Saúde (BRASIL, 

2010c), Saúde Mental (BRASIL, 2010d), Pró-Internato (BRASIL, 2010e) e Rede de 

Atenção à Saúde (BRASIL, 2013). 

Outra iniciativa Interministerial importante de apoio ao processo de mudança 

da formação profissional em saúde foi a interação dos programas Pró-Saúde e PET-

Saúde. Devido a seus objetivos apresentarem semelhanças, no ano de 2012 a 

SGTES aprovou edital, no qual, o Pró-Saúde deveria ser executado de forma 

articulada ao PET-Saúde, com a necessidade de submeter apenas um projeto por 

IES (BRASIL, 2012a).  

A Universidade Federal de Goiás (UFG) ao longo de sua história apresenta 

aproximação com o serviço de saúde (estadual e municipal) o que tem auxiliado na 

interação ensino/serviço. Desde aprovação das DCN e a criação dos programas de 

reorientação da formação em saúde, a UFG participa de forma gradativa dessas 

iniciativas (NAGHETTINI; PEREIRA; MORAES, 2014; VELOSO, 2008). O Quadro 4 

possibilita a visualização dos cursos da área da saúde da UFG que participaram 

dessas políticas. 

Assim, o PPC da IES caracteriza-se como principal ponto de referência para 

construção da identidade dos futuros profissionais de saúde. O currículo deve estar 

de acordo com as DCN, direcionado aos interesses da universidade, considerando a 

complexidade do processo histórico e sua realidade local, para que se promova o 

desenvolvimento integral dos indivíduos, transformando a comunidade acadêmica, 

para que as mudanças na formação sejam cada vez mais efetivas (BRAVO; 

CYRINO; AZEVEDO, 2014). 
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Quadro 4. Participação dos cursos da área da saúde da Universidade Federal de 
Goiás nos programas de reorientação da formação em saúde.  

 
 Políticas indutoras de 

formação em saúde 
Participação dos cursos da área da saúde da 

UFG 

PROMED 
2003 

Medicina 

Pró-Saúde I 
Portaria nº 2.101/2005 

Enfermagem, Medicina e Odontologia 

Pró-Saúde II 
Portaria 3.019/2007 

Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição e 
Odontologia 

PET-Saúde  
Edital nº 12/2008 

Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição e 
Odontologia 

PET-Saúde 
Edital nº 18/2009 

Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição e 
Odontologia 

PET- Saúde/Vigilância 
em Saúde 
Edital nº 7/2010 

Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição e 
Odontologia 

PET-Saúde/ Saúde 
Mental 
Portaria nº 27/2010 

Enfermagem, Educação Física, Farmácia, 
Medicina, Musicoterapia, Nutrição, Odontologia 
e Psicologia  

PROPET-Saúde 
Edital nº 6/2012 

Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, 
Farmácia, Medicina, Nutrição e Odontologia 

PET-Saúde/Rede de 
atenção à saúde 
Edital nº 14/2013 

Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição e 
Odontologia 

 
  Fonte: Elaborado a partir dos relatórios e propostas aprovadas pelos editais do Ministério 

da Saúde e da Educação. 

 

2.2.5 Considerações “inacabadas” da formação em saúde 

O referencial teórico pôde demonstrar com clareza, a abrangência do 

currículo, suas diferentes terminologias, concepções teóricas, os seus distintos tipos 

e a contextualização com a reforma curricular. Foram elucidadas ainda a influência 

histórica do processo de formação em saúde no Brasil e como o currículo, as IES e 

os programas de reorientação do ensino em saúde tiveram, e ainda têm, 

notoriedade na qualidade do serviço prestado pelo profissional em saúde.  

De maneira complementar ao referencial teórico será abordado no Quadro 5, 

uma síntese de artigos considerados relevantes para a compreensão da formação 

em saúde no Brasil. São artigos relativamente recentes encontrados em periódicos 

brasileiros que relatavam experiências, conclusões e/ou pesquisas dentro da 

perspectiva de formação dos profissionais de saúde no Brasil, incluindo o processo 

formativo, o currículo e/ou as políticas indutoras de formação. Esta síntese não tem 

a pretensão de finalizar a discussão do tema, mas de conotar novas perspectivas 

e/ou indagações sobre o campo de estudo.  
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Sabe-se que ainda há desafios a serem alcançados e que  os processos de 

mudança são relativamente lentos. É imprescindível a sensibilização de quem, de 

fato, constrói o currículo. Desse modo, os sujeitos participantes da construção e 

desenvolvimento  curricular  são atores importantes desse processo e fontes chaves 

para compreender a dinâmica e a prática do currículo para além da sala de aula. 
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Quadro 5. Pesquisas, relatos e/ou revisões encontradas em periódicos sobre a formação em saúde no Brasil, no período do ano 
2009 a 2015. 
 

Referência Objetivo Tipo de estudo 
Metodologia 

aplicada 

Local e/ou público 
alvo Principais resultados 

Braid, Machado e 
Aranha (2012) 

Verificar as tendências 
das pesquisas 
desenvolvidas no Brasil 
sobre o tema currículo, 
em cursos da área da 
saúde, no período de 
2005 a 2011. 

Pesquisa 
bibliográfica 

Análise de 
conteúdo 

Artigos publicados do 
ano de 2005 a 2011 
das Bases de dados, 
Bireme e Scielo. 

A revisão evidencia incipiência nas 
pesquisas estudadas não há 
estudos com resultados de 
currículos integrados desenvolvidos 
por vários cursos de uma 
Instituição; pesquisas sobre a 
formação docente. 

Vieira e Canto 
(2012) 

Avaliar a reforma 
curricular a partir da 
comparação entre os 
conhecimentos de 
diagnóstico dos alunos 
antigos e dos alunos do 
novo currículo, suas 
opiniões sobre o curso 
e suas aptidões 
profissionais. 

Estudo transversal Aplicação de 
questionários aos 
estudantes 

Estudantes de 
Odontologia da 
Universidade Federal 
de Santa Catarina. 

A universidade passa por um 
processo de transformação gradual 
de reforma curricular. Sabe-se que 
processo de mudança não ocorre 
de forma rápida e completa, uma 
vez que envolve pessoas, e por 
este motivo se faz necessário 
avaliações frequentes do processo. 

Nóbrega-
Therrien e 
Leitosa (2010) 

Identificar e caracterizar 
os PPP dos cursos da 
área de saúde da 
Universidade Estadual 
do Ceará (UECE) e as 
estratégias usadas para 
estruturar o currículo 
relacionando ensino e 
pesquisa. 

Pesquisa 
qualitativa 

Entrevista 
semiestruturada 
com os 
coordenadores de 
curso e análise 
dos 5 PPC da 
UECE  

PPC vigentes do ano 
de 2007 da UECE, dos 
cursos de Ciências 
Biológicas, 
Enfermagem, 
Educação Física, 
Medicina e Nutrição e 
Coordenadores de 
cada curso. 

Notou-se nos PPC uma 
preocupação com adequação da 
formação em saúde, atendendo aos 
preceitos das DCN e atuais 
políticas indutoras de formação em 
saúde.  

Lopes, Real e 
Bagnato (2012) 

Analisar a percepção 
dos egressos do curso 
de Enfermagem sobre 
as modificações 
curriculares ocorridas 

Pesquisa 
qualitativa 

Análise de PPC, 
aplicação de 
questionário e 
grupo focal com 
egressos. 

Egressos do curso de 
Enfermagem da 
Universidade Estadual 
do Mato Grosso do Sul. 

Conclui-se que a formação do 
enfermeiro pauta-se na formação 
das ciências básicas e maior 
articulação entre as IES e os 
órgãos gestores da área da saúde, 
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na graduação em 
Enfermagem a partir da 
década de 1990. 

com vistas a criar mecanismos de 
implementação das políticas 
integradoras da área da saúde para 
atender a formação em saúde atual. 

 Fonseca e 
Junqueira (2014) 

Obter uma opinião 
coletiva, qualificada e 
consensual de um 
grupo de conhecedores 
potenciais sobre o PET-
Saúde. 

Abordagem 
qualitativa 

Aplicou-se 
questionário a 
partir da técnica 
Delphi. E escala 
de concordância 
Likert. 
 

IES que participa do 
PET-Saúde. Os 
sujeitos foram os 
tutores do pet-saúde 
que integraram o 
programa no período 
2010-2012.  

Notou-se que as relações 
estabelecidas entre os tutores, os 
preceptores e os estudantes devem 
ser fortalecidos de forma mútua. E 
é necessário viabilizar estratégias 
que disponibilizem horários para os 
estudantes atuarem nas UBS e 
pensar no preparo pedagógico dos 
preceptores. 

Oliveira et al. 
(2012) 
 

Analisar e relatar o 
processo de 
implementação e 
descrever as ações 
desenvolvidas no PET-
Saúde da Universidade 
Federal do Mato Grosso 
do Sul (UFMS) de 2009. 

Pesquisa 
qualitativa 

Análise 
documental 
(Projeto PET-
Saúde). 

Projeto PET-Saúde 
UFMS de 2009, e 
relatórios dos 
participantes. 

O programa PET-Saúde mostrou-se 
uma ferramenta necessária para 
sensibilizar setores da Universidade 
e dos serviços de saúde (melhora 
na iniciativa, trabalho em equipe, 
pensamento reflexivo, entre outros). 

Rodrigues et al. 
(2013) 
 

Analisar as tendências 
pedagógicas que 
norteiam à prática dos 
professores de um 
curso de Enfermagem 
do Estado de Alagoas.  

Estudo de caso 
Pesquisa 
exploratório-
descritiva com 
abordagem 
qualitativa. 

Estudo de caso 

IES de Enfermagem de 
Alagoas. Docentes 
efetivos período 
superior há 2 anos.  
 

A IES apresentou em fase de 
transição, partindo de uma 
tendência liberal para a perspectiva 
progressista, no qual os docentes 
buscaram romper o paradigma 
tradicional por meio da adoção de 
teorias de ensino que 
contemplassem o conhecimento 
culturalmente acumulado, saberes 
prévios dos discentes e o contexto 
social. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Compreender a formação de profissionais de saúde a partir dos movimentos 

de mudança. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analisar os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Enfermagem, Farmácia, 

Medicina, Nutrição e Odontologia com base na legislação vigente;  

- Compreender a percepção dos coordenadores de curso sobre o processo de 

formação profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Tipo de pesquisa: 

Pesquisa social exploratória estratégica de 
abordagem qualitativa 

Pesquisa bibliográfica: 

Referencial teórico 

Entrevista: todos os 
coordenadores dos 
cursos estudados 

Análise dos dados: 

Análise de contéudo, 
modalidade temática 

Pesquisa documental: 

Projetos Pedagógicos de Cursos 

Análise dos dados: 

Análise de contéudo, 
modalidade temática 

Fenômeno/ objeto de estudo: 

Formação do profissional de 
saúde 

Campo de estudo: 

Universidade Federal de Goiás 

Faculdades: Enfermagem, Farmácia, 
Medicina, Nutrição e Odontologia 

4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

No presente estudo fez-se uso da pesquisa social exploratória estratégica de 

abordagem qualitativa, pois, esperou-se a partir dela, o compreender o processo e 

aspectos relevantes à compreensão da formação dos profissionais de saúde, 

sabendo que é direcionada pelo currículo da instituição de ensino e que passa pela 

influência de inúmeros fatores (MINAYO, 2014). A Figura 3 elucida a pesquisa 

abordada, procedimentos e análise adotados para este estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Percurso metodológico do presente estudo. 

 

Gil (2008) denomina pesquisa social por método de cunho científico, no qual 

se adquirem novos conhecimentos no campo da realidade social.  A realidade social 

pode ser compreendida por todos os aspectos relativos aos homens em seus 

múltiplos relacionamentos com outros homens e instituições sociais (GIL, 2008). 
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A pesquisa social pode apresentar diferentes subclassificações de acordo 

com a finalidade dada a cada objeto de pesquisa, sendo dividida em pesquisa 

exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. Cada subdivisão tem sua 

relevância. Nesta pesquisa merece destaque a pesquisa exploratória que tem como 

objetivo esclarecer, desenvolver conceitos e/ou dialetizar ideias relativas à 

compreensão do currículo na área da saúde frente às políticas de formação 

existentes neste campo (GIL, 2008). 

A ciência social subdivide dois tipos de pesquisa neste âmbito: a pesquisa 

pura também conhecida por básica e a pesquisa aplicada. Bulmer (1979) opôs- se a 

forma tradicional classificatória de pesquisas, pois, segundo o autor não existe 

fragmentação/divisão do conhecimento, e as contribuições práticas em uma 

pesquisa apresentam a mesma relevância das contribuições teóricas. O autor 

propõe uma reclassificação de pesquisa social, apresentada em cinco modalidades, 

com intuito de dar autenticidade as diferentes maneiras de abordar a realidade. 

Dentre elas cita-se a pesquisa estratégica, como uma modalidade que atende 

aos preceitos deste estudo, que tem como finalidade lançar luz a determinados 

aspectos da realidade, problemas sociais em que não competem soluções práticas 

aos problemas relatados, sendo comumente utilizada para o conhecimento e a 

avaliação de problemas e políticas do setor de saúde (MINAYO, 2014).  

Neste tipo de pesquisa social estratégica é comumente utilizada a abordagem 

qualitativa, que tem como uma de suas características a não enumeração, 

quantificação e/ou medição de dados encontrados (NEVES, 1996). A abordagem 

qualitativa ainda possibilita contemplar a subjetividade do sujeito, e as inter-relações 

entre indivíduo, instituição e processos sociais, que compreendem tanto a 

singularidade quanto a pluralidade dos processos, do contexto histórico e das 

políticas públicas e sociais no qual o sujeito está inserido (MINAYO, 2014). 

Frente a esta explanação, Minayo (2014) complementa a finalidade de 

metodologias de pesquisa qualitativa como: 

 
“[....] aquelas capazes de incorporar a questão do significado e da 
intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas 
sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua 
transformação, como construções humanas significativas” (MINAYO, 2014, 
p.22). 
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Praça e Merighi (2003) acrescentam que a pesquisa qualitativa traz a 

possibilidade de compreender melhor a subjetividade da clientela, oportunizar o 

conhecimento do seu significado de sua vivência no processo do cuidado em saúde, 

o que irá influenciar na assistência prestada pelo profissional de saúde e pode 

fornecer subsídios para aprimoramento e mudanças em programas e políticas de 

saúde, demostrando as lacunas existentes para melhora da qualidade de um serviço 

que atenda as reais necessidades da população. 

  

4.2 CAMPO DE ESTUDO 

  

O campo de estudo na pesquisa qualitativa é considerado um recorte 

espacial, que se refere ao suporte teórico, planificados a partir do seu objeto de 

investigação (MINAYO, 2014). Para Bodgan e Biklen (1994) estar no campo de 

estudo é estar dentro do mundo do sujeito, mas sob o seu ponto de vista. É por meio 

do campo que o pesquisador se insere ao contexto do sujeito, aprende, interage 

com as atividades desenvolvidas, para que assim contribua reflexivamente a partir 

do seu olhar frente ao fenômeno em estudo.  

O campo de estudo desta investigação foi uma instituição de ensino superior, 

a Universidade Federal de Goiás (UFG), que dispõe de quatro regionais, nas 

cidades de Catalão, Cidade de Goiás, Jataí e Goiânia, (UFG, 2014). Devido ao 

objeto de estudo tratar da formação de profissionais de saúde e como pode ser 

influenciado pela estrutura do currículo e pelas políticas públicas adotadas pela 

Instituição, o campo de estudo foi limitado á regional Goiânia- GO. 

As faculdades participantes foram: Enfermagem, Farmácia, Medicina, 

Nutrição e Odontologia da UFG, selecionadas por estarem participando dos 

programas Pró-Saúde, PET-Saúde e ProPet-Saúde, por um período maior que os 

demais cursos da área da saúde, o que contribuiu para conhecer as facilidades e 

dificuldades, avanços e perspectivas da formação do profissional frente as 

influências desses programas.  

Para a compreensão e análise do objeto de estudo foi necessária uma busca 

a documentos institucionais dos cursos pesquisados e entrevistas com informantes-

chaves. Sendo assim, o processo de coleta de dados foi realizado nas próprias 

faculdades, para que se otimizasse o tempo e se criasse um ambiente natural, 

acolhedor e propício para a coleta.(MINAYO, 2014). 
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Existem diferentes formas de se obter acesso ao campo de estudo e aos 

sujeitos participantes (MINAYO, 2014; PRADO et al., 2008). Neste, a aproximação 

com o campo aconteceu de forma espontânea, dentro da instituição de ensino, em 

momentos adequados como reuniões, cursos e/ou disciplinas, que possibilitaram 

realizar não apenas aproximação com os informantes-chaves, mas também 

oportunizaram à pesquisadora uma imersão ao campo e, consequentemente o 

compreender do fenômeno a ser estudado.  

 

4.3 TRABALHO DE CAMPO 

 

 Bodgan e Biklen (1994) definem trabalho de campo como algo ligado a terra, 

o que na pesquisa de abordagem qualitativa é denominado por local e/ou ação em 

que de fato recolhem os dados. Pode-se dizer que é todo local onde os sujeitos 

estão realizando suas tarefas, trabalhando e/ou vivendo. É nesse local que o 

pesquisador irá se aproximar do sujeito, criar laços, para que possa, no momento 

adequado, dividir experiências vivenciadas.   

 O trabalho de campo deve abranger todos os caminhos de coleta de dados, 

desde os referenciais teóricos até os aspectos operacionais e analíticos (MINAYO, 

2013). Nesta pesquisa o trabalho de campo compreendeu: pesquisa bibliográfica, 

entrevistas semiestruturadas com os informantes-chaves e análise de documentos. 

A pesquisa bibliográfica tem papel fundamental na pesquisa, visto que, a 

partir dela, o pesquisador aumenta a visão do fenômeno em estudo e, também 

possibilita conhecer o cunho histórico do fenômeno (GIL, 2008). 

A pesquisa documental também apresenta grande relevância para a pesquisa 

de abordagem qualitativa. Em alguns casos as informações encontradas sobre o 

fenômeno ainda não estão bem exploradas na literatura e, apenas as fontes 

documentais, que ainda não sofreram tratamento analítico, conseguem exemplificar 

e/ou auxiliar na compreensão do objeto de estudo (GIL, 2008).  

Ressaltam-se algumas empregabilidades das fontes documentais na 

pesquisa: possibilitam o conhecimento do passado (historicidade do processo), 

oportunizam o conhecimento mais objetivo da realidade; investigam os processos de 

mudança social e cultural (caso houver), podem detectar mudanças na população 

estudada, em sua estrutura, atitude e valores sociais; permitem a obtenção de dados 

com menor custo financeiro, de materiais e recursos humanos e; favorecem a 
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obtenção de determinados dados sem constranger os sujeitos. Assim, os dados 

documentais auxiliarão na captação de informações relevantes ao estudo (GIL, 

2008). 

Foi realizada análise documental dos Projetos Pedagógicos dos cursos 

estudados, vigentes no ano de 2014. Eles foram solicitados e disponibilizados pelas 

coordenações dos cursos e os (as) diretores (as) autorizaram a participação de suas 

respectivas faculdades por meio da assinatura do Termo de Anuência (APENDICE 

A). 

Minayo (2014) considera a análise de fontes documentais, como uma 

ultrapassagem da incerteza, por meio de respostas a hipóteses; enriquecimento da 

leitura, pela busca da compreensão de significados e estruturas até então 

desconhecidas e; dá margem a integração de novas descobertas, excluindo a lógica 

“pré-estabelecida” nas falas, comportamentos e ou relações (MINAYO, 2014).  

Portanto, as análises foram importantes para conhecer as dificuldades e 

avanços dos currículos (PPC) dos cursos estudados e foram norteados pelos 

programas de reorientação da formação em saúde e pelas DCN. 

Os participantes do estudo foram selecionados por conveniência, sendo os 

coordenadores de curso que haviam participado do processo de implantação e 

desenvolvimento de políticas indutoras de formação em saúde da UFG. Buscou-se 

conhecer sua opinião, experiência e vivência do processo (GIL, 2008; MINAYO, 

2013). Não houve necessidade de exclusão de participantes, pois não haviam  

sujeitos que estivessem de licença e/ou férias. 

Portanto, foram selecionados para a pesquisa os atuais coordenadores de 

curso das faculdades estudadas, totalizando cinco informantes-chaves. Os 

coordenadores foram previamente convidados a participar do estudo, com os 

devidos esclarecimentos e objetivos da pesquisa. Após seu aceite foi agendado um 

horário conveniente ao participante. O inicio da entrevista ocorreu após a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B).  

 A entrevista é uma das técnicas mais utilizadas em pesquisas, considerada 

uma forma de interação social, pois, permite a obtenção de informações sobre o que 

as pessoas sabem, creem, sentem, desejam, fazem, explicam ou respondem a 

situações que enfrentam entre outras (GIL, 2008; MINAYO, 2014). 

 Para garantir uma entrevista de qualidade é preciso que existam interesses 

em comum entre entrevistado e entrevistador, ambos devem construir uma boa 
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relação (BODGAN; BIKLEN, 1994). O entrevistador orientou-se por perguntas 

formuladas a partir do objeto de estudo, que foram dispostas em forma de diálogo e 

conversa recíproca (STAKE, 2012).   

  A elaboração do roteiro de entrevista semiestruturada (APENDICE C) buscou 

atender os objetivos do estudo em um contexto amplo e flexível, de forma a permitir 

a inclusão de novas questões, caso fosse pertinente, e a subjetividade dos sujeitos 

dando sentido as suas vivências e experiências (MINAYO, 2014). 

A entrevista expressa a luz e a sombra da realidade do fenômeno, e por meio 

de sua análise é possível incorporar o conjunto da realidade que, complementada 

pelas fontes documentais e observação do pesquisador, desvelam o problema em 

estudo (MINAYO, 2013). 

 As entrevistas tiveram duração média de 40 minutos, estas foram gravadas e 

posteriormente transcritas para análise das falas, concomitantemente à coleta de 

dados. 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Após coletar os dados, seja ela a transcrição da fala e/ou documental, cada 

tipo de dado mereceu um tratamento analítico para o material coletado.  

Segundo Minayo (2014) realizar a análise de dados apresenta três finalidades 

na investigação social: 1) heurística, no qual se insere a descoberta do que a 

pesquisa se propõe; 2) o que a autora sugere como “administração de provas” que 

se compreende o balizamento entre os achados, pressupostos e/ou hipóteses e 3) 

compreensão do fenômeno por meio da ampliação da compreensão de contextos 

culturais, ultrapassando a simples análise de mensagem. 

Diferentes autores sugerem como realizar a análise de dados de material 

qualitativo (MINAYO, 2012; STAKE, 2012; BODGAN, BIKLEN, 1994).  Neste sentido, 

para melhor compreender o currículo e as políticas indutoras na formação do 

profissional de saúde foi realizada análise de conteúdo, na modalidade temática, 

conforme adaptação proposta por Minayo (2014). A análise de conteúdo pode ser 

compreendida por um método empírico que se dedica a analisar, na maioria dos 

casos, a fala, mas também pode ser empregada a documentos em que se realiza 

determinada interpretação a partir do que se pretende como objetivo, ou seja, é um 

conjunto de técnicas de análise de comunicações (BARDIN, 2011).  
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Qualquer comunicação é passível de significados para o emissor e receptor, 

sendo possível ser decifrada à luz das técnicas de análise de conteúdo. A análise 

temática refere-se a como o material qualitativo se comporta em um feixe de 

relações, que pode ser compreendida por meio de uma palavra ou frase, que 

designa determinado tema que compõe uma comunicação expressa por núcleos de 

sentido que a posteriori torna-se objeto analítico (MINAYO, 2014).  

Minayo (2014) descreve a análise do material qualitativo a partir da análise 

temática como possível de conhecer significados, estruturas relevantes e modelos 

de comportamento por meio do encontrado no discurso. A operacionalização da 

análise temática apresentou três etapas: pré-análise, exploração do material, 

tratamento dos resultados obtidos e intepretação. 

Primeira etapa: pré-análise, consistiu na coleta dos dados pertinentes a serem 

analisados para responder suas hipóteses e objetivos iniciais. Foi uma iniciação ao 

processo de compreensão do material por meio de três ações: leitura flutuante, 

constituição do corpus e, formulação e reformulação de hipóteses e objetivos. 

Leitura flutuante: aproximação do pesquisador ao material e/ou dado 

recolhido, por meio de leitura dinâmica voltada para solucionar as hipóteses e 

teorias iniciais. 

 Constituição do corpus: compreende em extrair ao máximo as informações 

contidas nos materiais, no intuito de garantir a validade qualitativa no quesito: de 

exaustividade que o material abarque todas as questões levantadas no roteiro; 

representatividade que contemple as características do universo em estudo; 

homogeneidade que atenda aos critérios referentes às escolhas frente ao tema, 

técnicas e atributos dos interlocutores e pertinência que os materiais analisados 

estejam adequados para responder os objetivos do trabalho. 

Formulação e reformulação de hipóteses e objetivos: ao realizar a fase 

exploratória podem surgir dúvidas se, de fato, os dados responderam aos objetivos 

e/ou se o material coletado apresentou riqueza de dados maior do que esperado; 

nesse caso, sugere-se a formulação de novas hipóteses e/ou objetivos ou 

reformulação, caso seja necessário. Após leitura exaustiva, o momento foi adequado 

para determinar as unidades de registros (palavras-chaves ou frases) e as unidades 

de contexto (a delimitação do contexto de compreensão da unidade de registro), 

processo importante para dar início ao processo de categorização e codificação. 
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A segunda etapa caracterizou-se pela exploração do material, no qual se 

pretendeu encontrar os núcleos de compreensão do texto. Nesse momento, foram 

determinadas as categorias que são expressões ou palavras significativas em 

relação ao conteúdo de uma fala ou documento organizado (MINAYO, 2014). 

Gomes (2013) sugere que a categorização pode ser pré-definida, porém exige 

do pesquisador certo domínio no fenômeno em estudo e experiência em análise de 

dados qualitativos. Outro ponto importante sugerido pelo autor ao realizar a 

categorização, refere-se à utilização de critérios para classificação do material a ser 

analisado, uma vez que, todas as categorias devem ser obtidas pelo mesmo 

princípio de categorização, o que garantiu a fidedignidade dos dados.  

Por fim, foi realizada a terceira etapa: tratamento dos resultados obtidos e 

intepretação, a partir das categorias. Os resultados brutos passaram por inferências 

e interpretações correlacionadas com o arcabouço teórico selecionado, a partir de 

suas interpretações, buscou-se dar respostas às hipóteses e objetivos sugeridos, e 

que, de fato, os resultados apresentassem um salto teórico, não apenas uma 

descrição das falas e/ou conteúdos presentes nos documentos à intenção, mas que 

os dados possibilitassem a compreensão adequada do objeto de estudo (MINAYO, 

2014).  

Para exemplificar os passos referidos sobre a análise temática, a 

pesquisadora construiu uma representação gráfica a partir dos pressupostos de 

Minayo (2014) na Figura 4.  

É válido destacar que durante o processo de tratamento analítico dos dados, 

podem surgir alguns equívocos sobre a descrição, análise e interpretação dos 

resultados. Ambas as etapas apresentam suas particularidades e podem ser 

realizadas separadamente ou concomitantemente. Exemplificando, a descrição seria 

as opiniões dos informantes ou dados representados da forma mais fidedigna 

possível; a análise seria ultrapassar os fatos a partir da decomposição dos dados e 

suas possíveis relações e, a interpretação busca os sentidos das falas ou fontes 

documentais expressas após a análise (GOMES, 2013). 

Apesar dos critérios, passos e procedimentos no desenvolvimento de 

pesquisa de abordagem qualitativa existem várias alegações de que não 

corresponde a uma pesquisa válida e/ou fidedigna.  Assim, foram adotados os 

quatro passos (Figura 5) para garantir validade e fidedignidade no estudo, 
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Terceira etapa: 
Tratamento dos 

Resultados 
obtidos e 

interpretação 

• Interpretações, interrelações 
com a teoria 

Segunda 
etapa: 

Exploração 
do material 

•   Encontrar o núcleo de 
compreensão do texto 

•  Definir categorias 

Primeira 
etapa: Pré 

Análise 

•Coleta de dados 

•Leitura flutuante 

•Constituição do  Corpus 

•Formulação e reformulação 
de hipóteses e objetivos - 
unidade de registro e unidade 
de contexto 

1 

•O trabalho deve seguir a rigor todos os métodos, técnicas e teorias 
selecionadas para o estudo. 

2 

•A análise qualitativa deve ser de qualidade, por isso, é importante abarcar o 
maior número possível de inferências do pesquisador, pois, ele interage a todo 
instante com o campo e o sujeito 

3 

•Validar os dados, por meio da comparação das falas com as observações em 
campo e/ou outras fontes como os documentos 

4 

•Garantir fidedignidade, com o “olhar” do pesquisador para além de uma 
verdade absoluta, visando vários pontos de vista sob o mesmo dado, 
encontrando a diversidade dos sentidos nos dados.  

adaptados conforme proposto por Minayo (2012) em revisão de análise de dados em 

pesquisa qualitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Figura 4. Disposição das etapas da modalidade de análise temática proposta por 

Minayo (2014). 
 
Fonte: Minayo (2014). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5. Representação de passos para garantir validade e fidedignidade em 
pesquisa de abordagem qualitativa. 

 
Fonte: Adaptação de Minayo (2012). 
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4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Esta pesquisa esteve inserida no projeto “Avaliação do impacto dos 

Programas Pró-SAÚDE e PET-SAÚDE nos cursos de graduação da área da saúde 

da Universidade Federal de Goiás”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da UFG, sob o protocolo nº 497.548/2013 (ANEXO A) e 

subsidiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

CNPq.  

Foram obedecidos os princípios e postulados éticos, com vistas a evitar 

qualquer possível risco e/ou constrangimento ao participante, de acordo com a 

Resolução CNS nº 466/2012 (BRASIL, 2012b).  

Os participantes do estudo que aceitaram participar da pesquisa assinaram 

juntamente com o pesquisador duas vias do TCLE (APÊNDICE B), a primeira via foi 

entregue ao participante e a segunda via ficou sob a responsabilidade do 

pesquisador.  
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RESUMO 

 

Objetivo: Analisar os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) da área da saúde à luz das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e das políticas indutoras de formação em saúde do 

Brasil. Método: Pesquisa descritiva exploratória de abordagem qualitativa, na  qual foram 

realizadas análises  dos PPC dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição e 

Odontologia de uma  instituição federal de ensino superior da região Centro-Oeste do Brasil.  

Como técnica de análises das fontes documentais, adotou-se a análise de conteúdo, na 

modalidade temática. Resultados: As análises dos PPC evidenciaram os aspectos gerais dos 

PPC como  as características do curso, o percurso histórico e sua construção, habilidades e 

competências profissionais requeridas para o desempenho profissional  e os princípios 

norteadores da formação caracterizados pela técnica, prática profissional, articulação 

teoria/prática, interdisciplinaridade e formação ética/social. Conclusão: Os PPC 

apresentaram-se condizentes com as propostas previstas nas DCN e com as políticas indutoras 
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de formação em saúde do Brasil,  proporcionando a formação adequada para os profissionais 

de saúde, as demandas da população e do Sistema Único de Saúde.  

 

Descritores: profissional de saúde; educação superior; currículo. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To analyze the Pedagogical Project Courses (PPCs) in the health care sector in 

light of the National Syllabus Guidelines (hereafter DCN) and health care training.  Method: 

the research conducted was descriptive, exploratory and qualitative in nature where analysis 

was done on courses that were a part of the PPC, covering: nursing, pharmacy, medicine, 

nutrition and dentistry at a federal university in the mid-west region of Brazil. The technique 

of analyzing the content of source documents was employed based on relevant themes.  

Results: Analysis of the PPC highlighted: the general characteristics of the courses, their 

historical development, how they were put together, the skill sets, and the professional 

competences required for these courses. The analysis also covered: the main training 

providers who were characterized by their technical specialties, their professional practical 

abilities, their ability to connect theory and practice, their interdisciplinary acumen as well as 

their social and ethical education. Conclusion: The PPCs meet the purpose outlined in the 

DCN and the underlying policy objectives for health care training in Brazil. It allows for 

professionals to receive high quality education in health care that meets the demands of the 

users of the Brazilian National Health Service (hereafter SUS). 

 

Descriptors: health professional; higher education; curriculum. 

 

 

RESUMEN 

 

Objective: Analizar Proyectos Pedagógicos de Curso (PPC) de la salud a la luz de las 

Directrices Curriculares Nacionales (DCN) y la inducción de la formación de las políticas de 

salud en Brasil. Método: Estudio descriptivo exploratorio de abordaje cualitativo, en el cual 

se llevaron a cabo análisis de las PPC de Enfermería, Farmacia, Medicina, Nutrición y 

Odontología de la Universidad Federal de la región del Medio Oeste de Brasil. Como el 

análisis técnico de las fuentes documentales, adoptado el análisis de contenido en la 
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modalidad temática. Resultados: El análisis de PPC mostraron los aspectos generales de la 

PPC como el curso cuenta con el percursso histórico y la construcción, las habilidades y las 

competencias profesionales requeridas para el desempeño profesional y los principios rectores 

de la formación se caracteriza por técnica, práctica profesional, la teoría de la articulación / 

práctica, la interdisciplinariedad y la formación ética / social. Conclusión: PPC presentada es 

consistente con las propuestas que figuran en el DCN y llevar a las políticas de formación en 

materia de salud en Brasil, proporcionando una formación adecuada para los profesionales de 

la salud, las demandas de la población y el Sistema Único de Salud. 

 

Descriptores: profesional de salud; educación superior; currículo. 

 

INTRODUCTION 

 

 The word curriculum comes from the Latin word curriculum, which means route or 

way.   It represents a social, political and historical construction by institutions at a particular 

moment in time where they group together given knowledge in a particular area, with 

practices and experiences judged as important. They are then connected and used to tackle 

problems in society based on what is known and what has been developed
(1, 2)

.   

 The syllabus, should however, go beyond being a group of instructions that need to be 

followed. It is the sum of all the experiences gained and lived through by the students during 

the course in accordance with the set objectives from the institution.  Based on the objectives 

of institutions in the provision of education, the syllabus can have three social dimensions: 

what is taught, for what reason and to whom the education is being given 
(3)

.  

Syllabuses came about in Brazil based on the Cartesian philosophy of the individuality 

of knowledge and the fragmentation of content. Syllabuses based on disciplines are still 

prevalent in higher education. They are based on content and not on structured education 

designed in a logical and linear way which influences the training of future professionals in 

health care.  This can demonstrate a disconnection with reality and their not being an 

association with the content and what is actually being understood by individuals 
(1, 2)

. 

To understand the syllabuses it is necessary to understand how the subjects in them 

came about and the methods used in the course that is studied by students. In reality it is not 

possible to study syllabuses without considering their history. When this occurs, it is possible 

to see the connection between: schools and societies, administrations and organizational 
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structures, educational systems and the way in which knowledge becomes both valid and 

subject to being replicated 
(2, 4)

.  

 Professional training in health care in Brazil has been historically marked by 

fragmentation in knowledge and a hospital centric/biologist vision. There has also been a 

utilization of traditional teaching models which prioritize intense specializations and 

procedural sophistications. This ignores fundamental pedagogical strategies in teaching and 

the construction of collective knowledge 
(5, 6)

. 

 Since the ratification of the National Syllabus Guidelines (hereafter DCN) for courses 

in health care between 2001 and 2004, efforts have been underway to change the professional 

profile so that “the proposed syllabuses should build an academic and professional profile that 

cover competences, skills and relevant content inside a perspective and contemporary 

approach pertinent to training. It also needs to be compatible with national and international 

references. It also must be able to: increase quality, efficiency and resoluteness in the National 

Health System (hereafter SUS) considering the process in the Brazilian Sanitation Reforms” 

(7)
. 

The processes that bring in educational reforms generally occur through interventions 

made by the State. When it deems it necessary it brings in a series of actions that alter the 

structure and functioning of institutions.  The difficulties in bringing in changes are due to the 

pedagogical organization of the work and the existing models of teaching in sociocultural and 

political contexts 
(8)

. 

Since 2003 the Ministry for Health and the Ministry for Education have been bring in 

persuasive policies to reform teaching in health care, such as through the National Program 

for the Reform of Professional Teaching in Health Care for Courses in Medicine – Promed
 (5)

 

and for all health care courses under the same program for - Pró-Saúde
,(9)

. Another program 

called the Educational Program for Work in Health Care has also started - PET -Saúde 
(10)

. 

The above programs involve actions which complement the DCN and the aim is to train 

students and or health care professionals as part of a partnership involving teaching and 

community service. They are also associated with research related to the needs in basic health 

care.   

Based on the aim of promoting high quality teaching, the recommendation is for the 

use of interdisciplinary education mixed with contextualization and autonomy so that the 

students can develop skills, general competencies and specific skills to be used in health and 

in the economic, cultural and political structures of universities through their professors 
(4)

. 
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Thus the purpose of the PPC is to give teaching institutions a social and historical 

platform for teaching and to provide a group of specific learning points. It should also cover: 

health care practices, objectives, methodological processes and evaluation criteria. The other 

necessity is the adequate training of health care professionals 
(2, 3)

.  

 The courses that are a part of the PPC ought to comply with the DCN and its 

accompanying policies covering health care training, both of which are necessary for 

professional education. The priorities are centered on: the promotion of integral care, treating 

people in an humane manner, being multi-professional and meeting the needs of the users of 

SUS. This is a move away from pre-established the curative and prescriptive approaches 
(11)

. 

Based on the above assumptions, this paper aimed to analyze the pedagogical project 

courses in the health care sector in light of the DCN and accompanying policies covering 

reform in health care training.  

 

METHOD 

 

The research conducted was descriptive, exploratory and qualitative in nature where 

courses from the PPC were analyzed in the area of health from a federal higher education 

institution in the mid-west region of Brazil. 

We opted to conduct our studies through analyzing relevant documents, due to the 

history in the changing of processes and the detailed characterizations in the phenomenon that 

was studied. We aimed to get the most amount of information from what actually was the 

current state 
(12, 13)

. Whilst studying the then reality in an objective manner, we looked at the 

processes involved in social and cultural changes and we noted changes in the population that 

was studied. The changes were based on their structure, attitudes and social values. This also 

allowed for the obtaining of data at low financial costs as well as material and human 

resources. It also permitted the obtaining of data without inconveniencing others 
(13)

. 

This research approach that we took was important in cases where we noted trends that 

had not been explored in journals (just in some documents) and thus had not been the subject 

of analysis that would have aided in our research 
(12)

. 

The documents that we used were from the courses in the PPC which were given to us 

by participants at the university. The courses covered the following areas: nursing, pharmacy, 

medicine, nutrition and dentistry.  

In order to categorize the data from the PPC we conducted a thematic analysis which 

involved the use of a specialist model for the analysis of content. Initially we read extensively 
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through the relevant source documents with a view to obtaining a thorough understanding of 

the issues. We then started the codification process based on the documents that we were 

analyzing so that we could fully understand and identify meanings and so that we could 

structure the documents based on common characteristics. After the above steps were taken, 

other categories were identified and this led to data being analyzed and discussed 
(12, 13

. In 

order to analyze the categories, reference guides on professional training in health care was 

used. We also used the DCN and the accompanying policies that were in force.  

The research was approved by the Ethics Committee under case number 571.173/2014 

and followed the recommendations for research done on human beings. We also used consent 

forms for participants in the research which were explained in full to those that took part and 

we included a term of responsibility that was placed on us. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

After reading through the PPC and conducting thematic analysis on the syllabuses 

used, what emerged were three categories to be further analyzed that accompanied the data 

found in the PPC:  1) General aspects from the PPC: the creation of courses, reformulation of 

the syllabus, the teaching time, the structure of the syllabus, creating the PPC, methodology 

and evaluative process, the profile of those that don’t complete the courses and course 

objectives, 2) The skills and competences necessary for professionals and 3) The main 

trainers, professional practice, technical training, theory and practice, interdisciplinary 

skills/approaches and ethical and social training. 

 

General Aspects of the PPC   

 

 The courses that were studied were created between 1945 and 1975. The dates were: 

pharmacy and dentistry in 1945 and nutrition and nursing in 1975. All of the courses were 

bachelor degrees with the nursing course being a professional qualification. 

With reference to the last syllabus reformulation, the pharmacy course underwent the 

oldest reformulation back in 2003. In 2009 the PPC for nursing and dentistry was 

restructured. Reformulation for nutrition courses occurred in 2013 and for medicine it was 

reformulated in 2014. 

Knowing the historical background of the courses that were studied was important 

because it allowed for a better understanding of how the subjects for the courses came to be 
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chosen. It also helped with understanding: how the courses were systemized, the state of the 

courses when subject to reforms and the "whys". With this in mind we were able to get a 

better understanding of health care training 
(3)

. 

 Between 2001 and 2004 the DCN was launched for all graduate courses in the health 

care sector 
(6)

. For courses in medicine the DCN was updated in 2014 
(14)

. All the courses 

aimed to construct their PPC based on all of the principles of the DCN as well as its 

objectives and assumptions that were present in the documents 
(6)

. Also the nutrition courses 

had Pró-Saúde as its guide for training. Notwithstanding the ratification of the new DCN for 

courses in medicine in 2014, we noted that the PPC still had general aspects from the DCN of 

2001. This was due to the last approval for reform of the syllabus for the courses in medicine 

occurring almost at the same time as the publication of the last DCN.  

We noted the influence of the persuasive policies on reforms in health education and 

the restructuring of the syllabus allowing for a more humanized perspective. This was in the 

face of demands from the syllabus and the use of SUS as a learning ground. The IES should 

make efforts to ensure that changes are not just epistemological. Changes in paradigms are 

necessary which should also include changes in actions and practices in the syllabus so that it 

can be effective and can train professionals for SUS 
(15)

. 

 The nursing, pharmacy, nutrition and dentistry courses had structured syllabuses based 

on disciplines with the minimum duration being 10 semesters. The actual tuition/teaching 

time in classes for all of the courses was longer than 4.350 hours.   The medicine courses had 

a syllabus based on modules with the total actual tuition/teaching time being 9144 hours and 

the minimum duration was 12 semesters. The total teaching time was justified based on the 

number of activities necessary to be completed in order to work in medicine.  All of the 

courses were in accordance with Resolution Number 2 of the 18th June 2007 from the 

National Council for Education and the Higher Education Council (hereafter CNE/CES) who 

specify: the minimum amount of teaching hours, the payment procedures, the duration of the 

graduate courses, the governance for bachelor degrees and the requirement to attend classes 

(16)
.  

Based on the stablished regulations by the teaching institutions, the content of the 

syllabuses ought to be distributed by disciplines or modules with the same content for: general 

health training, specific content for each course, and content that allows the students to choose 

a particular area. It should also cover complementary activities for research and other courses 

(17)
.  
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The DCN came about with the intention to give more autonomy for graduate course 

providers so that they could determine their content, methodology and evaluation process 

according to the reality of the teaching institution. It was noted that with the adoption by 

organizations of the discipline and/or modular approach where the same content for all 

courses was specified, this gave the students some freedom of chose and saw the rise of more  

complementary activities allowing the courses to meet the requirements. They also opened the 

students’ horizons through their power of choice which was considered important in their 

training 
(7)

. 

The analyzed syllabuses had varying levels of complexity, with obligatory disciplines 

and complementary activities that the students could opt for. This allowed for the educational 

development of the students 
(11)

. 

According to the DCN and its accompanying policies in the reform of training in 

health care, the periods where students are supervised and where they undertake 

complementary activities all serve to enrich their educational development for the future. This 

is done through practical exercises on the courses and carrying out different activities in the 

class room 
(7, 9, 10)

. This allows students to be well prepared to work having the know-how, the 

theory and the necessary practical experience. Students are developed with the ability to have 

both a critical and reflective mindsets 
(17)

. In the courses that we studied in the stages where 

the students were being supervised or where they undertook complementary activities, there 

was diversification in the courses, which was evidenced in the PPCs. 

 That which the students lived through and experienced during the courses had a 

strong impact on their vision of their work in the medical sector. It also influenced: how they 

saw the market, the way how they related to people, their professional posture and the 

widening of their knowledge later in their professional life 
(2, 15)

. 

 The documents that were analyzed required the use of certain active methodologies in 

the process of teaching and learning in the given course with an emphasis on continuous 

assessment of the student. The emphasis was on cumulative evaluations as mentioned in the 

DCN 
(7)

 and change programs in training 
(9, 10)

.  

When the active methodologies are used in teaching with a clearly defined output, this 

works to stimulate the students so that he/she: develops autonomy, becomes creative and 

critical and is prepared to deal with the existing problems in health care. Also when the 

methodologies are applied correctly, they turn out to be important tools for changes in 

pedagogical practices inside the IES 
(18, 19)

.  
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 The adoption of innovative methods for teaching and learning stimulate the integration 

between courses and specific areas. However there are studies 
(19, 20) 

that show latent 

difficulties in the development of these methodologies as the students either finish the courses 

without being properly trained or the teaching methods just do not work for them. This can 

lead to some disciplines not having been properly dealt with in the course as well as the 

fragmentation of course content and a lack of knowledge in certain key areas.  

That is why it is essential to have well trained professors that fully understand the 

available strategies/methods which will allow students to be both critical and reflective. They 

will then be more aware of the importance of taking care of patients in their work, in the 

future 
(2, 18, 20)

. 

An evaluation of courses is also very important as it allows for the checking of 

objectives to see if they are compliant with the syllabus and the relevant demands. The 

process for evaluating student’s learning was considered to be a continuous process and was 

not restricted to the final exams. At the same time courses should evaluate intellectual 

maturity and the best performances of the students
 (11)

 as shown in the documents that were 

analyzed. 

 The profile of those that do not complete the courses (some professionals) and the 

objectives of the courses are presented both in the DCN and the accompanying policies 
(7, 9, 

10)
. We noted that the courses and the institutions aimed to educate and train health care 

professionals not just in technical and scientific know-how but to enable them to relate to 

individuals and patients on a human level. 

Contrary to the studied PPC in this study, another study showed that the profile of 

professionals that did not complete these courses showed that they were not committed to the 

profession in working in SUS. SUS has a lack of those considered to be multi-professional 

and those that are able to treat people with dignity. This means that these courses often 

produce unprepared people (21)
.  

The above study argued that higher education in health care in Brazil still presents 

difficulties that need to be overcome, such as a lack of knowledge and commitment to SUS 

and a lack of understanding about working in multi-professional teams. Other problems 

included: a deficiency in the integration of interdisciplinary knowledge, turning out 

professionals with little maturity to exercise their profession and resistance to change. Other 

difficulties exist that perpetuate the status quo in health care 
(21)

.  

Another characteristic found that was a part of the PPC was the relevance given to the 

academic community in the process of creating the syllabus. Only the nursing courses did not 
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take the approach of its creation being done with participants from the PPC.  Students, the 

teaching staff and technical administrators ought to understand their role as agents of change 

so that they can contribute to the drafting of syllabuses. They should also be able to promote 

the development of good health care professionals for SUS based on the challenges that exist 

(20, 22, 23)
. 

 

 Skills and competences 

 

 In Brazil the DCN stipulate the skills and competences that are necessary for health 

care professionals to have. The use of syllabuses based on competences was taken on board 

by the national and international academic community so that the above could be acquired by 

students as well as acquiring technical and scientific knowledge 
(11, 24)

.   

 The DCN prioritizes general skills and competences for health care professionals: 1) 

Developing students to act in the areas of prevention, promotion, protection and rehabilitation 

in health care. 2) Developing the ability to take decisions based on evaluation and 

systemization and to decide the best course of action based on scientific evidence. 3) 

Developing the student’s communication skills which facilitate good dialogue with patients 

and the ability to be competent in at least one foreign language. 4) The ability to lead in multi-

professional groups and take decisions when necessary. 5) The ability to deal with 

administrative work. 6) Recognizing the need for continuous education throughout the life of 

the professional
 (7)

.   

We checked whether the DCN was used in the creation of all of the PPCs that were 

analyzed as all of the skills and general competences were present. We looked at the specifics 

of the professional training. They could be considered fundamental in the changing of 

teaching methods. Research which analyzed 10 courses from the PPC for nursing, observed 

the presence of all of the competences and skills that were expected and which were 

compliant with the syllabus 
(11)

. 

A study carried out with nurses from an educational center noted that the following 

skills and competences were difficult to be achieved for those that eventually left the course: 

leadership, administration and management and continuous learning. They are related in that 

health care professionals may have to lead teams and should be responsible for their own 

educational development 
(25)

.  

The teaching institutions ought to execute practices which seek to develop all of the 

required skills and competences in the DCN 
(7)

. The formalization of health care education 
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based on skills and competences is the basis of syllabuses and the idea is to galvanize 

professors to teach students how to do, to care and to understand in the context of health. 

They need to understand that true learning comes from having day to day contact with 

patients 
(20)

.   

 

 

The overarching objectives of education and training in health care 

 

 The PPCs that were studied covered the overarching objectives in education and 

training for professionals in health covering: professional practice, technical training, the 

teaching of theory and practice, interdisciplinary education and education covering ethical and 

social issues. All of these were evidenced inside the DCN and its accompanying policies and 

are considered important in higher education institutions 
(7, 9, 10)

. 

The PPC stipulates that from the very outset of the course students should be 

undertaking practical activities so that they are near to real life experiences. They should be in 

activities where the level of complexity increases as well as their autonomy
 (7, 20)

. 

The use of professional practical exercises shows how important the training process 

is. The idea of practical training in a real health care context came from the SUS school 

network and only became possible through governmental incentives such as the DCN
 (7)

 and 

its accompanying policies
 (9, 10)

. There are differences between reality and what was placed in 

the legislation and policies, but professional practice has become ever more important in the 

training of students 
(26)

. 

Changes in the syllabus for health are based on the DCN and will only occur when 

value is placed on understating the basic health care needs of the population. Basic/Primary 

health care in Brazil covers 80% of all health care problems and that is why this area needs to 

be a priority in health care 
(4)

. 

We noted in the PPCs that technical training took place due to the content of the 

syllabuses. The students receive practical training and are given the benefit of innovative 

methodologies and the use of technologies.  

The insertion of students in real life situations and using interdisciplinary actions 

promotes the coming together of theory and practice which in turn means that they leave 

higher education being: autonomous, intelligent and ready to enter the market in a 

professional capacity 
(7, 9, 10, 26).

.
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A study carried out on the training given to doctors for the Family Health Strategy 

(hereafter ESF) noted from those that have completed their training over the last two years 

that many: could not work in teams, could not carry out prevention activities, were unable to 

associate what they learnt with reality, and were unprepared to work in basic health care 

centers. Those that have been trained through the use of the current syllabus (based on the 

DCN and the accompanying policies) thought that their training met the needs associated with 

primary health care through the different disciplines. This information highlighted the 

importance of the DCN and its accompanying policies in the creation of a syllabus which 

should meet the health needs of the population 
(27)

. 

The PPC proposes integration between theory, practice and interdisciplinary 

approaches through the diversification of scenarios for learning. It also advocates: specific 

teaching methods and it encourages professionals to widen their knowledge base. 

It is important to note that in spite of the above proposals for the syllabus which covers 

course integration, amongst other things, the syllabus also encourages inclusiveness and 

sharing, although this does not always occur in practice. As a result there is often little 

integration between professionals in teams in the work place 
(21)

.  

In spite of the relative aspects in technical training and the articulation between theory 

and practice (as well as an interdisciplinary approach), this approach is expressly encouraged 

in the PPC and they are considered to be amongst the biggest challenges in health care 

training 
(9, 10)

.  Where there are poor levels of teaching and fragmentations in knowledge 

(particularly in basic sciences) in relation to professionals, it makes it difficult for the 

stipulations in the syllabuses to be carried out 
(28, 29)

.  

The PPC advocates the importance of ethical and social training so that professionals 

can work providing a high quality of care. For example the dentistry courses consider ethical 

and social education to be of equal importance as technical training. A study showed that 

health care professionals agreed on the relevance of ethical training for working in basic 

primary health care units 
(30)

. On the other hand studies have shown that in spite of the PPC’s 

importance on ethical and social training, the courses can devalue such disciplines which 

tackle these issues.  

Good interaction is also needed where there is a mixed of teaching and the actually 

provision of services. This is because being technically competent does not necessarily mean 

that a professional knows how to treat an individual. The health service provides opportunities 

for its students to put theory into practice and its training is specifically geared towards SUS 

(15, 29)
. 
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The PPC should not only promote practices that cover technical knowledge, 

competences and skills which can be acquired through innovative training, but emphasis 

should be placed on the provision of general care that reflects ethics and takes a more 

humanist approach
(24, 26)

. 

 Technical training only creates professionals with technical and scientific knowledge 

but many professionals trained in this way do not understand how to treat individuals as 

people. This needs to be changed to improve health care training for SUS 
(21)

.  

In order to overcome the challenges that exist in health care training in Brazil, 

pedagogical projects are needed to illustrate the ideal profile of a health care professional. 

Also syllabuses need to be more aligned with the principles of SUS and this should be done 

on an official basis 
(20)

. 

 

CONCLUSION 

 

 The courses from the PPC that were a part of this study met the general requirements 

in the DCN and its accompanying policies. This is done through innovated teaching methods 

that aim to train health care professionals with general knowledge. They are also taught to be 

critical, reflective, to work in teams and the students are given workplace experience early on 

in their courses. This allows them to progress to deal with more complex issues. The idea is to 

develop competences and skills needed in health which will meet the demands of the 

population.  

Health care training is guided by the Pedagogical Project Courses but it is essential 

that everything that is mentioned in the PPC is actually put into practice so that their 

objectives are reached. The syllabuses, apart from being aligned to the overarching guidance 

for teaching in health care, should also address the concerns of the academic community 

because they are the ones that create the training courses for health care in Brazil.  

In spite of this study having worked with the PPC as a source of information, we do 

not believe that analysis in this area should be limited to these documents. It should also 

extend to take on board the views of the academic community in general and professionals in 

the provision of health care services so that a more rounded vision of health care education 

can be obtained.  
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RESUMO 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais são norteadoras da formação em saúde no 
Brasil e, com a sua criação, vários movimentos de mudança surgiram para incentivar 
o processo de reforma curricular nas Instituições de Ensino Superior (IES). Esta 
pesquisa teve como objetivo compreender a formação profissional diante dos 
processos as mudanças na formação em saúde. Trata-se de uma pesquisa social 
estratégica exploratória de cunho qualitativo, realizada por meio de análise de 
currículos e entrevistas com os coordenadores dos cursos Enfermagem, Farmácia, 
Medicina, Nutrição e Odontologia de uma IES federal da região Centro-Oeste do 
Brasil. As entrevistas foram transcritas e passaram por análise de conteúdo, na 
modalidade temática. A partir da análise dos dados emergiram duas categorias: 
mudanças no currículo e influências dos movimentos de reorientação da formação 
no currículo. Conclui-se que esses movimentos tem sido responsáveis pela 
transformação do ensino em saúde. 
 
Palavras-chaves: educação superior; política de saúde; currículo; pesquisa 
qualitativa. 
 

ABSTRACT 
 

National Curriculum Guidelines shape health training in Brazil, and since their 
creation, several movements for change have emerged to encourage the process of 
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curriculum reform in institutions of higher education (IHE). The purpose of this study 
is to document changes in health education resulting from the implementation of two 
health worker training programs, Pro-Saude and PET-Saude. This a qualitative 
strategic exploratory social research study performed through interviews with the 
coordinators of courses in Nursing, Pharmacy, Medicine, Nutrition, and Dentistry, in a 
federal IHE in Midwestern Brazil. The interviews were transcribed and content 
subjected to thematic analysis. From the analysis of the data, two categories 
emerged: changes in the curriculum and influences of training reorientation 
movements within the curriculum. The conclusion is that these movements for 
change have been responsible for transformation of health education. 
 
Keywords: higher education; health policy; curriculum; qualitative research. 
 

INTRODUÇÃO  

 

Historicamente o currículo é caracterizado por ser organizado em “grades”, 

nas quais é predominante o modelo da racionalidade, a distinção entre teoria e 

prática e a separação das disciplinas do ciclo básico com as do ciclo profissional (1).  

A partir da década de 1990, o processo de reforma curricular iniciou-se no 

Brasil e em outros países da América Latina.  As universidades detinham uma visão 

capitalista o que incentivou uma postura de mudança, pois, a produção acadêmica 

formal atendia subordinadamente apenas as demandas e necessidades do mercado 

capital (2, 3).   

A palavra currículo vem do latim curriculum, que significa percurso, caminho. 

Por muitos anos conferiu-se a essa palavra a designação de caminho a ser seguido 

durante o curso, imposto por ordem de poder e submissão do estudante durante o 

processo de formação (4, 5). 

Os currículos estabelecidos pelas universidades representam uma construção 

social, política e histórica da Instituição, que em um dado momento, inseriu um 

conjunto de saberes, práticas e experiências julgadas importantes e ligadas à 

realidade e ao enfrentamento dos problemas da sociedade, de forma a integrar o 

processo formativo desenvolvido na Instituição (6, 7). 

 A utilização de competências e habilidades gerais/específicas à formação 

ganhou amplo espaço na comunidade acadêmica nacional e internacional, pois, o 

estudante para se tornar um bom profissional não basta deter o conhecimento, mas 

necessita de habilidades e competências que normalmente são deixadas em 

segundo plano na formação profissional (8, 9, 10). 
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A noção de competência nos processos de formação não apresenta uma 

discussão recente, apesar de ganhar certa mobilização nas últimas décadas. Surge 

como crítica à burocratização e à perspectiva tecnicista da formação e, 

consequentemente, do currículo (5, 11). 

 Com o escopo de dar mais autonomia e promover um ensino em saúde com 

vistas a atender o sistema de saúde brasileiro, entre os anos de 2001 a 2004 o 

Ministério da Educação (MEC) criou as Diretrizes Curriculares Nacionais para todos 

os cursos da área da saúde no intuito de fomentar reformas curriculares para 

atender as necessidades dos serviços de saúde e, consequentemente, da maioria 

da população (12). 

 Frente às dificuldades das Instituições de Ensino Superior (IES) adequarem-

se a formação em saúde voltada para integração do saberes, dispostas por 

habilidades e competências e com o saber crítico, ético e reflexivo, o MEC e o 

Ministério da Saúde (MS) instituíram os programas de reorientação da formação em 

saúde, sendo os mais recentes: o Programa de Reorientação da Formação em 

Saúde (Pró-Saúde) e Programa de Educação pelo Trabalho (PET-Saúde) (13, 14). 

 Esses programas tiveram como propósito legitimar as DCN, por meio de 

propostas relacionadas à tríade ensino-serviço-comunidade, no qual impactariam no 

currículo e, consequentemente, na formação em saúde (13, 14).  

Portanto, esta pesquisa teve como objetivo compreender as mudanças na 

formação em saúde a partir da implementação dos programas Pró-Saúde e PET-

Saúde por meio da percepção deste processo pelos coordenadores de curso de 

faculdades de Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição e Odontologia de uma 

instituição pública federal de ensino superior. 

 

CAMINHO METODOLÓGICO 

 

Adotou-se para este estudo a pesquisa social exploratória estratégica de 

abordagem qualitativa, tipo de investigação que oportuniza analisar aspectos 

relevantes à compreensão da formação dos profissionais de saúde como o currículo 

(15, 16). 

 Tomou-se como campo de estudo uma IES federal da região Centro-Oeste 

do Brasil e os cursos de Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição e Odontologia, 

os quais participaram dos movimentos de mudanças da formação em saúde.  
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Foram convidados a participar da investigação, os coordenadores de curso 

em atuação, considerados informantes-chave no período de desenvolvimento da 

pesquisa (2014-2015), para apreender os significados da formação em saúde e que, 

normalmente estão envolvidos em todas as atividades curriculares, além de serem 

docentes (17). A escolha destes atores, também, deu-se devido à dificuldade de 

estudar todos os atores sociais envolvidos no processo formativo do ensino na 

saúde.  

 Por se tratar de uma pesquisa de cunho qualitativo, não houve a 

preocupação com a obtenção de uma amostragem significativa, pois, o interesse 

principal encontrava-se nas falas, interações e informações pertencentes apenas a 

esses sujeitos (18). 

A imersão, acesso ao campo e aos sujeitos participantes deu-se de forma 

espontânea, na qual, os pesquisadores, participaram de reuniões, cursos e/ou 

atividades que construíram tal troca (19). Com isso oportunizaram a interação e a 

aproximação com os sujeitos, para a realização das entrevistas, construídas em 

formato semiestruturado (20), com perguntas norteadoras que propunham o diálogo e 

conversa recíproca, para que o entrevistado se sentisse a vontade para discorrer 

sobre sua percepção e trazer, com riqueza de detalhes, o fenômeno em estudo (21). 

A análise documental dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) também foi 

realizada com o intuito de melhor compreender o processo de formação em saúde 

na Instituição de Ensino Superior estudada (18).  

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas e analisadas.  

Para a análise dos dados encontrados utilizou-se a análise de conteúdo na 

modalidade temática que abrangeu três etapas: pré-análise, composta pela leitura 

flutuante, constituição do corpus e, formulação e reformulação de hipóteses e 

objetivos; exploração do material e o tratamento e intepretação dos resultados (16).  

Foram obedecidos todos os princípios e postulados éticos de acordo com a 

Resolução CNS nº 466/2012 (22). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da instituição pesquisada, sob o protocolo nº 497.548/2013 e 

todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

  Todos os coordenadores de curso eram do sexo feminino e participaram da 

implementação e desenvolvimento dos programas de reorientação da formação em 

saúde na instituição. Essa participação deu-se na elaboração de propostas aos 

editais, reuniões de discussão de andamento das atividades planejadas e/ou como 

tutoras do PET-Saúde.  

 Quanto à análise dos PPC observou que se apresentaram conforme as 

propostas idealizadas pelas DCN e pelos programas de reorientação da formação 

em saúde. 

Após análise das transcrições foi possível encontrar as seguintes categorias: 

mudanças no currículo e influências das políticas indutoras de reorientação da 

formação em saúde. A partir das categorias emergiram subcategorias para melhor 

elucidar o fenômeno em estudo, tratadas a seguir: 

 

Mudanças no currículo 

 

 Desde a inserção das políticas indutoras de reorientação da formação em 

saúde, várias mudanças puderam ser encontradas no currículo tanto em nível 

teórico quanto prático. As coordenadoras de curso relataram transformações no 

trabalho em equipe multiprofissional, abordagem pedagógica, desenvolvimento 

docente, aumento de atividades de ensino – pesquisa – extensão, aumento da 

atenção básica nos cenários de prática e em disciplinas e também, a 

interdisciplinaridade e a integração entre os cursos. 

 

- Trabalho em equipe multiprofissional 

O programa PET-Saúde tem como um dos objetivos principais inserir o 

discente nos serviços de saúde, de modo que sua participação seja cada vez mais 

presente no ambiente prático (14). Notou-se que os estudantes que participaram do 

PET-Saúde, na visão do coordenador de curso, conseguem desenvolver um olhar 

diferenciado sobre o trabalho em equipe multiprofissional:  

 

“A principal mudança foi à questão da participação do aluno no campo com 
a equipe multidisciplinar [...]  Eles integram às equipes de saúde da família e 
vão fazendo acompanhamento direto ao paciente.” (E1) 



81 
 

 

A inserção do discente no trabalho, seja ele motivado por uma 

estratégia/política indutora de formação em saúde ou mesmo por uma política 

institucional, tem efeito positivo sobre os discentes colocando-os como partícipes do 

serviço em saúde, interagindo em equipe, com os profissionais e a comunidade (23, 

24).  

Sabe-se que é um desafio a inserção do trabalho em equipe multiprofissional, 

pois, ainda demandam uma maior interação entre os profissionais.  No entanto, 

conforme há avanços na interação com o serviço e a comunidade propicia-se aos 

estudantes a criação de laços, o aumento de experiências, o aprender com o outro e 

adquirir uma visão do todo, de modo a proporcionar um aprendizado mais 

formativo(25). 

 

- Abordagem Pedagógica (AP) 

Várias foram as mudanças no âmbito das abordagens pedagógicas (AP) dos 

cursos estudados. Foi destacado pelas entrevistadas, a preocupação em construir 

um currículo integrado com a articulação do ciclo básico com o profissional.  

Foram referidos o investimento na formação pedagógica dos professores em 

diversas ações como, mudanças nos métodos de ensino, inserção da plataforma via 

Moodle [Educação a Distância - EAD] para os estudantes dos cursos da área da 

saúde, o uso da Problem Based Learning - PBL e a mentoria no curso de Medicina, 

que consiste no acompanhamento em pequenos grupos do alunado para auxiliar no 

processo de ensino aprendizagem.  

No âmbito da avaliação curricular foram utilizados a avaliação pelo método da 

roda, que consiste em um instrumento de avaliação da tendência de mudança da 

formação, pelo grupo focal e reuniões informais; e quanto à avaliação da 

aprendizagem de atividades práticas inseriu-se a Objective Structured Clinical 

Examinations – OSCE para os discentes do curso de Medicina.  

 

 “Eu vejo uma faculdade que ela amadureceu nas questões didáticas e 
pedagógicas nestes últimos 12, 13 anos, graças aquele estímulo”. (E3) 

“Nós aqui tivemos a ousadia de pensar em um currículo integrado”. (E2) 
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As mudanças de AP também foram possíveis graças ao avanço institucional, 

com a inclusão de semanas pedagógicas no início de cada semestre para que os 

docentes pudessem planejar as atividades curriculares. 

O uso de metodologias ativas de ensino, quando bem delimitada sua 

finalidade, estimula o protagonismo estudantil e parece ser uma das medidas para 

desenvolver autonomia do estudante e formar um profissional criativo, crítico e 

independente, voltado para a problematização de questões de saúde 

contemporâneas, sendo importantes instrumentos de mudanças da prática 

pedagógica dentro das IES (26, 27).  

Estudo que analisou as mudanças curriculares de uma IES de Odontologia no 

Brasil verificou que as metodologias de ensino ativas devem ser utilizadas sob 

diferentes abordagens de ensino (28) e permitem ao discente a participação no 

processo de ensino-aprendizagem.  

A dificuldade das Instituições de ensino de estabelecer critérios e 

periodicidade de avaliação dos currículos em saúde dificulta avaliar propostas 

curriculares inovadoras, seu andamento, facilidades e entraves, entre outras, o que 

impede a execução das reformas educacionais (29, 30). 

Desse modo, as metodologias de ensino e a avaliação da aprendizagem 

mostraram-se como um ponto relevante para a organização e funcionamento dos 

cursos, com vistas a atender a legislação vigente e para processo educacional mais 

formativo.  

 

- Desenvolvimento docente (DD)  

O desenvolvimento docente (DD) apresentou-se como importante incentivo 

para que os professores se qualificassem, com intuito de promoção de novas 

metodologias de ensino e formas de executar o currículo de acordo com as DCN.  

As oficinas de capacitação organizadas pelas faculdades com apoio do Pro-

Saúde e o VER-SUS/docente foram as principais ações de DD relatadas que 

possibilitaram a sensibilização de professores e os incentivaram a se especializar na 

área de ensino: 

 

“O professor sente que ele precisa se preparar [...], que só o conhecimento 
técnico não garante para ele a competência para a docência. Eu vejo que 
[...] isso tem sensibilizado”. (E2) 
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“A faculdade preocupou em trazer formação para os professores: 
metodologias mais ativas[...]. O VERSUS-docente, porque [...] eu não tinha 
tido essa oportunidade de conhecer todo o processo, as etapas, desde a 
atenção básica até o nível terciário”. (E4) 

  

Reforça-se que não há intenção de menosprezar a formação tecnicista, 

fragmentada e/ou centrada no professor. O estímulo ao processo de ensino 

aprendizagem formativo, colocando o discente como agente/construtor da sua 

formação, faz-se por meio de uma legislação brasileira que dispõe a necessidade de 

um profissional reflexivo e generalista, o que, na maioria das vezes a formação 

tecnicista e/ou flexneriana não proporciona (12, 31).   

Desde a criação das DCN, notou-se a importância do incentivo ao DD 

realizado por professores que acreditavam na importância da reorientação da 

formação em saúde, pela sensibilização dos docentes, pela ampliação dos cenários 

de prática que desafiavam os professores a repensar o ensino e o contexto 

multiprofissional em que os alunos eram inseridos durante as práticas(32, 33).  

Desta forma, o DD deve ser assumido como uma necessidade contínua para 

a instituição formadora e pelos próprios docentes. Mesmo quando inseridos em 

currículos prescritivos, os professores podem incluir práticas de ensino inovadoras 

em suas disciplinas. E os incentivos dados pelo Pró-Saúde ao DD não devem ser 

perdidos e sim, apoiados e continuados por políticas institucionais. 

   

- Aumento de atividades de ensino- pesquisa- extensão 

Ao longo do processo de mudança da formação em saúde, várias ações 

foram executadas por intermédio dos programas de reorientação da formação em 

saúde. A partir destas ações, foi possível a criação de um evento de mobilização  a 

Mostra da Parceria Ensino-Serviço-Comunidade (MOPESCO), divulgador das ações 

e resultados realizados, o que conferiu aproximação dos cursos e expansão das 

atividades de extensão: 

 

“Houve uma expansão da própria faculdade. Hoje a gente tem projetos de 
extensão mais bem articulados, [...] tem serviços para comunidade”. (E2) 

 

Ao longo do processo de reestruturação da formação em saúde na IES 

estudada, os estudantes também tiveram maior inserção na pesquisa: 
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“Os alunos hoje, nesses últimos anos, estão muito mais inseridos na 
pesquisa”. (E5) 

 

Pode-se inferir que parte destas conquistas pode ser resultante do PET-

Saúde que tem como escopo o aperfeiçoamento e a especialização em serviço de 

profissionais de saúde, assim como a iniciação ao trabalho, estágios e vivências aos 

estudantes da área, com estímulo a pesquisas no âmbito do SUS, com vistas às 

necessidades da população (14). 

Segundo Capozzolo et al.(23) “o aprendizado acontece por meio de sucessivas 

aproximações ao mundo do trabalho que permitem adquirir certo traquejo para lidar 

com as pessoas e com a complexidade envolvida no trabalho em saúde” (365 p.). 

Assim, essas vivências extramuros da IES promovem a aproximação com o 

cotidiano do serviço, a dinâmica do trabalho, o papel das políticas públicas, além de 

promover a interlocução entre os estudantes de diferentes áreas da saúde. Esses 

espaços garantem práticas e vivências que podem ser ou não vivenciadas dentro da 

IES, o que reafirma sua importância no aprendizado discente (34, 35). 

  

- Aumento da atenção básica nos cenários de prática e em disciplinas 

Houve a inserção de atividades fora do âmbito hospitalar em várias unidades 

de saúde, maternidade e ações em cidades vizinhas. Os programas de reorientação 

de formação em saúde ainda possibilitaram a inclusão de disciplinas voltadas para a 

atenção básica. Segundo o relato das coordenadoras de curso, os discentes estão 

sendo inseridos na prática desde o início da formação e houve expansão de locais 

de estágios curriculares e de sua carga horária: 

 

[...] desde o primeiro ano o aluno, já tem certa vivência com a prática.  Eu 
acho que isso reforça muito o aprendizado, melhora muito a formação”. (E4) 

 

É notório o papel da prática na formação do futuro profissional de saúde. 

Estudo sinalizou que a reforma curricular em saúde pautada nas premissas das 

DCN somente se efetivarão mediante a valorização e o entendimento da atenção 

básica (AB) como fundamental para a formação em saúde no Brasil (6).  

Apesar das dificuldades operacionais, estruturais e de recursos humanos 

presentes na AB, o aluno, quando inserido nela, pode conseguir a compreensão da 

promoção à saúde, do acompanhamento dos vários ciclos de vida, com a devida 
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dimensão dos problemas individuais e/ou coletivos, do atendimento ao trabalho em 

equipe e da complexidade de percepções interpessoais (6, 23, 33).  Essas 

possibilidades refletem-se pelo fato da AB ser responsável por suprir mais de 80% 

dos problemas de saúde da população, o que legitima sua importância no processo 

formativo (6). 

 

-Interdisciplinaridade e integração entre os cursos  

  As ações oportunizadas pelas políticas indutoras de reorientação da formação 

em saúde possibilitaram a construção de currículos com uma maior integração e 

articulação entre os cursos participantes dos programas de reorientação da 

formação, conforme o relato das coordenadoras: 

 

“Nesse currículo novo, houve todo esse cuidado com a preocupação de 
fazer integração de disciplinas”. (E4) 

 

“Muitas experiências exitosas foram construídas e houve um avanço, uma 
aproximação muito grande dos membros [...] os cursos de odontologia, 
enfermagem e mesmo cursos que não participaram do primeiro edital [Pró-
Saúde], como a nutrição, a farmácia, a educação física e a musicoterapia”. 
(E2) 

 

Não há como desconsiderar a dificuldade das IES conseguirem realizar a 

interdisciplinaridade, muitas até conseguem dispor o compromisso no currículo 

escrito, mas não chegam a romper ao nível prático. E a notoriedade da 

interdisciplinaridade faz-se, pois, no intuito de romper com a dificuldade do discente 

de unir seus saberes e aplicá-los na prática durante os estágios (28, 34, 35). 

 As DCN discorrem que a formação em saúde deve pautar-se na 

interdisciplinaridade, no saber integrado, no trabalho em equipe, na pluralidade do 

currículo, entre outros aspectos (12). Esses aspectos evidenciam a importância da 

articulação não apenas de um curso específico, mas a integração com o trabalho 

sob as perspectivas de diferentes profissionais e áreas da saúde contribuindo na 

mudança e/ou inserção de concepções de práticas mediadas pelas experiências de 

diferentes profissões envolvidas (27).  
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Influência dos movimentos de mudança da formação da saúde  

 

 Após analisadas as transcrições das falas, os programas de reorientação da 

formação em saúde foram apontados como importantes coadjuvantes no 

desenvolvimento de habilidades e competências, no desenvolvimento docente, e no 

processo de reestruturação curricular. Por outro lado, deve ser assinalado que 

houve também coordenadores que acreditavam que estes movimentos de mudança 

não tiveram impacto sobre o currículo e/ou na formação dos profissionais de saúde.  

 

- Desenvolvimento de habilidades e competências 

Os movimentos de mudança da formação em saúde foram também 

destacados como importantes no processo de desenvolvimento de habilidades e 

competências requeridas pelas DCN.   

O discente foi inserido precocemente na prática, apreendeu mais sobre o 

ambiente de trabalho, o trabalho em equipe, tornou-se mais crítico, líder, capaz de 

fazer educação permanente e inseriu-se em outros projetos/pesquisas, sem perder 

sua qualidade técnica, segundo a análise das falas das coordenadoras de curso: 

 

“[...] é um aluno que tem outra visão, [...] Ele é muito atuante, é um aluno 
que desenvolve muito essa questão das habilidades, iniciativa, de busca de 
novos conhecimentos [...] mais crítico, tem uma visão global de políticas 
melhor, [...] participa muito das atividades da faculdade, desenvolve uma 
série de projetos e de pesquisas”. (E4)  

 

 Estudo realizado a partir dos relatórios dos projetos PET-Saúde de uma IES 

demonstrou que este programa foi utilizado para sensibilizar os setores da 

universidade e dos serviços de saúde, pois a partir dele houve melhora na iniciativa, 

no trabalho em equipe, no pensamento reflexivo, entre outros (36). 

 Os autores de outro estudo reiteram que as iniciativas governamentais são 

importantes agentes de mudança no modo de pensar dos estudantes. Após a 

participação em algumas das iniciativas (Pró-Saúde, PET-Saúde, vivências, entre 

outros) os discentes criam uma nova visão do trabalho no SUS, pois, muitos deles 

condicionam apenas a visão do SUS inserida nos telejornais, desacreditando no 

papel formador do SUS (26). 

É válido ressaltar que os movimentos de mudança são caracterizados por 

serem processos lentos, interseccionados dia-pós-dia, no modo de agir e no 
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pensamento. As resistências pessoais e suas atitudes vão transformando o 

profissional de saúde e o modo de cuidar das pessoas. Sendo necessária a 

sensibilização contínua para avançarem nas mudanças do processo educativo (23, 27).  

 

- Influência no desempenho docente 

Os programas de reorientação da formação em saúde tiveram papel ímpar na 

qualidade do ensino prestado. A partir das análises, notou-se que os docentes 

tiveram oportunidade de desenvolver o trabalho em equipe e a partir de 

capacitações em metodologias de ensino e avalição, para disponibilizar uma 

formação em saúde efetiva: 

 

“Eu tinha alunos de diferentes cursos e tutores de diferentes formações. Foi 
um aprendizado incrível”. (E2) 
 
“Na verdade eu sou outra professora [...] não sou uma professora só 
intuitiva, eu sou mais efetiva, eu ensino de uma maneira melhor, eu avalio 
de uma forma melhor, eu dou um feedback de uma maneira melhor. Eu 
acho que eu sou mais efetiva como docente”. (E3)  

 

 A partir desses incentivos os docentes tiveram que repensar sua forma de 

ensinar e as possibilidades proporcionadas pelos próprios programas atuarem de 

forma significativa no seu desempenho docente a posteriori (26, 37).   

 É nítido que ainda há uma parcela de docentes resistentes em se 

qualificarem, no entanto, vários professores tiveram cursos, capacitações, vivências 

como VERSUS-Docente e até mesmo a sua inserção maior nos diferentes cenários 

de prática para intermediar o aprendizado dos discentes oportunizou a 

transformações da postura do docente e, consequentemente, no modo de realizar 

docência.  

 

- Influência no processo de reestruturação curricular 

Ao longo da trajetória de construção do currículo dos cursos estudados, os 

programas de reestruturação dos cursos da área da saúde tiveram forte influência 

na sua construção e reestruturação, com fim de melhor articular seus objetivos 

frente a essas demandas, sendo necessárias para dar continuidade no processo de 

mudança da formação: 
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“O PPC do nosso curso ele é bem articulado, quando a gente lê o que está 
escrito, a gente vê que tem realmente uma articulação, que está alinhado 
com todas essas políticas”. (E2) 

 

 É notória a influência destes movimentos no processo de reestruturação 

curricular, como podem serem evidenciados em alguns estudos (28, 34), sob uma 

perspectiva humanizada, frente as demandas da sociedade e dispondo o SUS como 

espaço de aprendizagem.  

 O SUS foi criado em 1988 e as DCN em 2001 e até os dias atuais inúmeras 

estratégias governamentais surgiram com o intuito de apoiar e auxiliar no processo 

de mudança do profissional de saúde voltado para o sistema de saúde vigente. 

Muitas ações foram assumidas pelas IES, com a intenção de atender as legislações 

vigentes e, entre elas, talvez uma das de maior impacto seja a reestruturação 

curricular (12, 13, 14).  

No entanto, há um longo percurso para se atingir ao conjunto necessário. As 

IES devem mover esforços para que as mudanças não sejam apenas 

epistemológicas, mas que haja mudanças nos paradigmas, da maneira de pensar, 

das ações, da prática do currículo, para esta possa ser efetiva e formar profissionais 

compromissados e ancorados no SUS. 

 

- Influência não significativa do currículo e/ou formação 

Há que se considerar o papel dos movimentos de formação em saúde como 

importantes em alguns aspectos de mudança da formação. No entanto, segundo a 

análise das transcrições, estas não foram capazes de gerar impacto no currículo 

como um todo. Muitas ações tiveram impacto individualmente ou apenas para um 

grupo de professores que participaram dos movimentos e/ou alguns estudantes: 

 

“[..] como que isso [pro-saúde e pet-saúde] afeta o curso? O currículo eu 
acho que ele não afeta, eu acho que ele não chega a afetar”. (E5) 
 
“Uma das funções do PET-Saúde é criar experiências que possam servir 
para dentro do curso e modificar e nós não temos visto isso. Acho claro que 
modifica o aluno, [...] o professor, mas em termos de impacto para o curso, 
eu não consigo ver”. (E2)  

 

Apesar do relato das coordenadoras de curso afirmar que os programas de 

reorientação da formação em saúde apresentam papel transformador para o aluno e 

o professor, elas não acreditam que influenciam na prática do currículo.  
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No entanto, nota-se que as propostas curriculares dos cursos estudados 

atendem as políticas indutoras de reorientação e as DCN. Ou seja, há um 

movimento incipiente, talvez ainda superficial de mudança da formação em saúde na 

IE estudada.  

Algumas coordenadoras de curso não souberam delimitar ao certo a presença 

das mudanças provocadas na formação em saúde pelos movimentos de mudanças 

como Pró-Saúde e PET-Saúde. Faz necessários outros estudos para se 

compreender tais motivos, pois, em algumas falas elas deixam claras as mudanças 

ocorridas por meio deste incentivo. Pode-se inferir talvez a existência de equívocos 

de interpretação do processo de mudanças pelas coordenadoras. 

Há uma tendência de modificação da concepção de docentes e discentes e 

concretização destas por meio do currículo. Sabe-se que o processo de mudança é 

lento, portanto inferiu-se que esses estão sendo sensibilizados, quanto a seus 

papeis no processo de formação do profissional de saúde e, assim, promover a 

mudança, mesmo que ainda de forma gradativa/incipiente (12, 13, 14, 31). 

 

CONCLUSÃO 

  

 Conclui-se que os programas de reorientação da formação em saúde foram e 

ainda são importantes para o processo de mudança da formação profissional e dos 

currículos em saúde que participaram desta investigação, pois, oportunizaram várias 

transformações do processo de ensino aprendizagem, tanto nos currículos, quanto 

no desenvolvimento docente. Por meio de tais mudanças fica evidente a construção 

de uma nova escola que aos poucos aprendendo e apreendendo com os erros e 

acertos tenta promover uma formação em saúde que responda aos anseios do 

sistema de saúde brasileiro e as necessidades da população. 
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CONCLUSÕES  

 

 

A formação em saúde pode ser influenciada por vários fatores, para esta 

pesquisa adotou-se a análise do currículo e do relato das coordenadoras de curso, 

que também foram e são docentes, buscando elucidar a formação atual em saúde 

mediante a influência dos programas de reorientação da formação em saúde e das 

DCN. 

Ao realizar a análise documental dos PPC foram encontradas as categorias: 

aspectos gerais dos PPC, habilidades e competências profissionais e, princípios 

norteadores da formação. Estes apresentaram condizentes com os programas de 

reorientação da formação em saúde e com as DCN dos cursos estudados. 

Os PPC apresentarem-se condizentes com as DCN e com as propostas das 

políticas indutoras de reorientação da formação em saúde é um importante achado 

para a garantia de uma formação em saúde pautada no saber generalista, crítico, 

reflexivo, ético, com competências e habilidades gerais e específicas de cada curso, 

com cuidado integral, o trabalho em equipe e multidisciplinar, com vistas a atender o 

sistema de saúde vigente e as necessidades da população.  

Quanto à análise das transcrições das falas das coordenadoras de curso 

obteve-se como categorias de mudanças curriculares, o trabalho em equipe 

multiprofissional, abordagem pedagógica, desenvolvimento docente, o aumento de 

atividades de ensino-pesquisa-extensão, aumento da atenção básica nos cenários 

de prática e em disciplinas e, a interdisciplinaridade e integração entre os cursos.  

 As coordenadoras de cursos relataram que os programas de reorientação da 

formação em saúde influenciaram no desenvolvimento de habilidades e 

competências do alunado, no desempenho docente, no processo de reestruturação 

curricular, e teve uma baixa influência significativa no currículo e/ou formação. 

 Ao analisar tais resultados, é possível concluir que a formação dos cursos de 

Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição e Odontologia atendiam as premissas 

das DCN e dos programas de reorientação da formação em saúde. No entanto, 

deve-se atentar para o fato de que qualquer processo de mudança exige tempo de 

desenvolvimento e sua construção se dá de forma processual, o que às vezes, pode 

levar a crer que a reforma curricular não esteja acontecendo de fato.  
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 Assim, pode-se inferir que o incentivo dado pelos programas de reorientação 

da formação em saúde às mudanças curriculares dos cursos estudados foram 

fundamentais, pois, a inserção da  universidade nos diferentes programas do 

Ministério da Saúde/Ministério da Educação, oportunizou vivências, práticas e 

mudanças em seus currículos e, consequentemente, nas pessoas que fazem parte 

deles, como a comunidade acadêmica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

            A formação do profissional de saúde é norteada pelo Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC), que deve ser construído conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) e as políticas indutoras de reorientação da formação em saúde que tem como 

propósito auxiliar na efetivação das DCN. 

 Assim, a partir da análise dos PPC e das entrevistas com os coordenadores 

de cursos, a formação em saúde na Instituição de ensino estudada atendia as 

premissas das DCN, as políticas indutoras de reorientação da formação em saúde e 

ao sistema de saúde vigente, porém não em sua totalidade, pois alguns aspectos 

ainda se encontram em processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento.  

 Notou-se que muitos dos aspectos levantados de mudanças pelas análises 

documentais e pelas entrevistas, apresentaram um cunho teórico. Por este motivo, 

estes dados devem apresentar-se como subsídio para fomentar uma reforma 

curricular prática, com a mudança no modo de agir/sensibilização da comunidade 

acadêmica e da instituição de ensino. 

Com o propósito não de finalizar, mas de enriquecer este trabalho, 

apresentarei um relato de maneira breve sobre o significado desta pesquisa na 

minha formação. A construção dessa pesquisa foi importante para o meu 

desenvolvimento intelectual, profissional e pessoal, pois, durante o desenvolvimento 

do mestrado, pude adquirir paulatinamente amadurecimento sobre a temática 

estudada, pelas exaustivas e prazerosas leituras sobre o currículo e a formação do 

profissional de saúde. As disciplinas que cursei, compreendendo ou não o campo de 

estudo, também foram essenciais para o amadurecimento, para poder repensar e 

mudar alguns conceitos pré-estabelecidos sobre a formação em saúde. 

Hoje posso dizer que sou uma nova profissional e parte dessa mudança deu-

se pela incorporação dos sentidos que a pesquisa qualitativa trouxe para minha vida 

e formação, pois, fez com que repensasse o meu modo de agir, pensar e 

compreender o outro. 

A partir deste retrospecto sobre as dificuldades e falta de compreensão que 

tive ao longo da minha formação, pude perceber que na sua maioria foram 

elucidadas durante a construção desse trabalho. Sinto-me contente e realizada 

pelos inúmeros ganhos que pude apreender ao longo dessa jornada.   
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Assim, é válido retomar que a formação em saúde precisa ser estudada 

continuadamente, para maiores ganhos no ensino na área da saúde e, 

consequentemente, no trabalho prestado pelo futuro profissional nos serviços de 

saúde, para o dia-após-dia inserirem profissionais compromissados, com saber 

generalista, crítico, humanista e ético para atender as especificidades do indivíduo. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, da pesquisa intitulada 

“Avaliação do impacto dos programas Pró-Saúde e PET-Saúde  nos cursos de graduação 

da área da saúde da  Universidade Federal de  Goiás”. O objetivo desta investigação é 

avaliar o impacto do Pró e PET-Saúde nos cursos de Farmácia, Medicina, Nutrição, 

Odontologia, Enfermagem, Educação Física, Biomedicina da Universidade Federal de 

Goiás, desde sua implantação em 2005 e nos serviços de saúde participantes. 

Meu nome é Nilce Maria da Silva Campos Costa, sou professora da UFG e a 

pesquisadora responsável por coordenar este trabalho. Após ler com atenção este 

documento e ser esclarecido sobre as informações a seguir e, no caso de aceitar fazer parte 

do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias e também será assinado 

por mim, pesquisadora, em todas as folhas. Uma delas é sua e a outra da pesquisadora 

responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. 

Em caso de dúvida você poderá entrar em contato comigo através do telefone 9221-

5673 ou pelo e-mail nilcecosta58@gmail.com. Caso surja alguma dúvida sobre os seus 

direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 3521-1215 ou no 

endereço: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Prédio da Reitoria, Piso 1, Campus 

Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, Goiânia – Goiás. 

Neste momento você responderá a um formulário e, posteriormente, enquanto 

coordenador do curso responderá a uma entrevista gravada em áudio, e em caso de ser 

professor, estudante ou preceptor do serviço, participará de uma reunião de Grupo Focal 

e/ou responderá a um novo formulário, com o objetivo de conhecer as mudanças que tem 

ocorrido no seu curso a partir da homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais. Os 

membros da comunidade, gestores de saúde e membros da comissão gestora local do Pró-

Saúde também participará de entrevista gravada em áudio para conhecer o impacto da 

formação dos profissionais de saúde a partir da implantação do Programa Nacional de 

Reorientação da Formação do Profissional em Saúde e Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde. Garantimos o sigilo e a privacidade das informações prestadas, pois 

não haverá divulgação de dados individuais, apenas os resultados relativos ao grupo de 

pesquisados.  

Este estudo terá risco mínimo, não se podendo afastar, porém, o risco de 

constrangimento aos participantes, bem como eventual ocorrência de dano material ou 

moral resultante de indevida e/ou acidental divulgação de dados sigilosos. Destaque-se que 

os pesquisadores se comprometem a manter sigilo sobre a identidade, informações e 

opiniões fornecidas, no entanto, todos os comentários e opiniões emitidas são de exclusiva 

responsabilidade de seus interlocutores. 

Eventuais danos aos participantes, decorrentes da utilização ou divulgação indevidas 

dos dados, ou quaisquer outros, desde que referentes à pesquisa, são passíveis de 

indenização nos termos da legislação civil vigente, mediante efetiva comprovação do dano, 

ainda que exclusivamente moral, da conduta lesiva e culpa ou dolo dos pesquisadores e o 

nexo de causalidade (arts. 186 e 927 do Código Civil). Os participantes não terão nenhum 

tipo de despesa e não receberão nenhum benefício direto com a participação. Esclarecemos 
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que os resultados poderão subsidiar a elaboração de propostas para melhora da formação 

proporcionada pelos cursos da área da saúde.  

Desde já agradecemos sua disponibilidade em participar desta investigação e 

lembramos que ela é voluntária não havendo pagamento para a mesma.  

 

 

Goiânia, _____, de ________________, de 20____. 

 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

Eu,_________________________________________________________________, RG ou  

CPF:____________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo: 

“Avaliação do impacto dos programas Pró-Saúde e PET-Saúde nos cursos de graduação da 

área da saúde da Universidade Federal de Goiás”, como sujeito voluntário. Fui devidamente 

informado e esclarecido pela pesquisadora Nilce Maria da Silva Campos Costa sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

 

Goiânia, _____, de ________________, de 20____. 

 

__________________________________________________________________________ 

Assinatura do sujeito 

 

__________________________________________________________________________ 

Testemunha 1 

 

__________________________________________________________________________ 

Testemunha 2 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

Eu,_________________________________________________________________, RG ou  

CPF:____________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo: 

“Avaliação do impacto dos programas Pró-Saúde e PET-Saúde nos cursos de graduação da 

área da saúde da Universidade Federal de Goiás”, como sujeito voluntário. Fui devidamente 

informado e esclarecido pela pesquisadora Nilce Maria da Silva Campos Costa sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

 

Goiânia, _____, de ________________, de 20____. 

 

__________________________________________________________________________ 

Assinatura do sujeito 

 

__________________________________________________________________________ 

Testemunha 1 

 

__________________________________________________________________________ 

Testemunha 2 
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APÊNDICE B – Termo de anuência. 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista semiestruturada. 
 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE NUTRIÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO NUTRIÇÃO E SAÚDE 
 

Nome do entrevistador:_________________________________ Data:___/___/2015  

Nome do Participante:_________________________________________________ 

Curso: (   )Enfermagem  (   )Farmácia   (   )Medicina  (   )Nutrição  (   )Odontologia 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA  
 

 PERGUNTAS OBSERVAÇÕES 

01 Você conhece as políticas indutoras de reestruturação 
dos cursos da área da saúde? Como participou do Pro-

Saúde e PET-Saúde? 

 

02 Como se deu o processo de reformulação curricular no 
seu curso? 

 

03 Quais foram as facilidades/ dificuldades da 

reestruturação curricular? 
 

04 O PPC apresenta-se expresso por um documento, mas 

como ele ocorre na prática? Existem situações em há 

contradição entre o currículo oficial e o que acontece?  

 

05 Há avaliação do currículo? De que forma ocorre a 

avaliação? 
 

06 Qual a influência que o Pró-Saúde e o PET-Saúde estão 
tendo na formação do profissional de saúde? 

 

07 Qual a influência do Pró-Saúde e Pet-Saúde na sua 

atuação como docente e profissional?   
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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ANEXO B – Normas de publicação da Revista Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo (USP). 

 
 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES    NEW! 

  

  

1 - ORIENTAÇÕES BÁSICAS 

A REEUSP aceita artigos inéditos e originais, condena o plágio e o autoplágio. Textos que apresentarem 

semelhanças com outros já publicados serão excluídos do processo de avaliação. 

Nesses casos a Revista adota as orientações do Commitee on Publication Ethics - 

COPE(http://publicationethics.org/). Ideias já publicadas devem ser creditadas, em conformidade com as 

normas de referências. 

  

O conteúdo dos artigos deve agregar conhecimento e representar um avanço para a prática, o ensino ou a 

pesquisa em enfermagem e saúde. 

  

Nas pesquisas envolvendo seres humanos é necessário o envio de cópia da aprovação por um Comitê de 

Ética reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), segundo as normas 

da Resolução 466/2012do Conselho Nacional de Saúde - CNS ou órgão equivalente no país de origem da 

pesquisa. 

  

Os manuscritos podem ser submetidos nos idiomas português, inglês e espanhol e destinados 

exclusivamente à REEUSP, não sendo permitida sua apresentação simultânea a outro periódico, parcial ou 

integralmente. 

  

A REEUSP possui uma versão eletrônica no idioma inglês. Quando o artigo for aprovado para publicação, 

a tradução deverá ser providenciada de acordo com as orientações da Revista, sendo o custo financeiro de 

responsabilidade dos autores. 

  

O artigo deve ser submetido online (http://mc04.manuscriptcentral.com/reeusp-scielo), acompanhado de 

carta à Editora Científica informando os motivos pelos quais a REEUSP foi selecionada para a submissão. 

Adicionalmente, devem ser destacados os avanços e as contribuições do texto frente às publicações 

recentes já veiculadas sobre a temática. 

  

Os autores devem colocar o nome por extenso, assinar e enviar a Declaração de Responsabilidade e de 

Cessão de Direitos Autorais (modelo anexo). 

  

  

2 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Este processo é realizado em diversas fases, envolvendo a Equipe Técnica (ET), a Editora Científica (EC), 

as Editoras Associadas (EA) e os pareceristas as hoc. 

  

http://publicationethics.org/
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
http://mc04.manuscriptcentral.com/reeusp-scielo
http://www.ee.usp.br/reeusp/docs/declaracao_direitos_autorais.doc
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Para o julgamento do mérito do manuscrito é utilizado o instrumento do sistema ScholarOne. 

OBS: O anonimato é garantido durante todo o processo de julgamento. Os pareceres entre os revisores e 

autores podem ser abertos, com a anuência dos envolvidos. 

  

• Fase 1: Análise inicial pela Secretaria da REEUSP, quanto ao cumprimento das normas estabelecidas 

nasInstruções aos Autores. Caso o manuscrito não atenda às normas estabelecidas, será devolvido para 

correção. 

  

• Fase 2: Uma vez adequado às normas da Revista, o manuscrito é direcionado à Editora Científica (EC); 

  

• Fase 3: A EC avalia a qualidade e o interesse do manuscrito para a REEUSP e encaminha à Editora 

Associada (EA); 

  

• Fase 4: A EA avalia o manuscrito e o encaminha a dois pareceristas; 

  

• Fase 5: Os pareceristas emitem julgamento do mérito no instrumento disponibilizado pelo 

sistemaScholarOne. Havendo discordância nos pareceres, o manuscrito é encaminhado a um terceiro 

parecerista; 

  

• Fase 6: A EA, tendo por base os pareceres, toma a decisão editorial (aceitar, revisar ou recusar) e envia à 

EC; 

  

• Fase 7: A EC, tendo por base os pareceres e a decisão da EA, toma a decisão editorial e dá conhecimento 

aos autores; 

  

• Fase 8: Em caso de aceite, o manuscrito entra no processo de editoração para publicação; 

  

• Fase 9: Revisão de português, o manuscrito é enviado para uma revisora da língua portuguesa; 

  

• Fase 10: Revisão bibliográfica, o bibliotecário faz a leitura do manuscrito para validar as referências, 

verificando a sequência das citações no texto e a correlação com a lista final. Elabora a padronização das 

referências no estilo “Vancouver” e dos descritores de acordo com o DeCS e o MeSH Database. 

  

  

3 - CATEGORIAS DE PUBLICAÇÕES 

a) Artigo original: resultado de pesquisa primária, com metodologia rigorosa, clara, discussão 

aprofundada e interface com a literatura científica nacional e internacional. Limitado a 15 páginas 

(incluindo resumos, tabelas, figuras e referências). 

  

b) Revisão sistemática com ou sem meta-análise ou metassíntese: análise de estudos primários, 

quantitativos ou qualitativos, tendo por finalidade a busca de evidências. Limitado a 25 páginas (incluindo 

resumos, tabelas, figuras e referências). 

  

c) Estudo teórico: análise de teorias ou métodos que sustentam a ciência da enfermagem ou de áreas 

correlatas que contribuem para o desenvolvimento do conhecimento em Enfermagem. Limitado a 15 

páginas (incluindo resumos, tabelas, figuras e referências). 
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d) Relato de experiência profissional: estudo de situação de interesse para a atuação de enfermeiros em 

diferentes áreas, contendo análise de implicações conceituais, descrição de procedimentos com estratégias 

de intervenção ou evidência metodológica apropriada para a avaliação da eficácia de um procedimento ou 

estratégia. Limitado a 15 páginas (incluindo resumos, tabelas, figuras e referências). 

  

e) Carta à Editora Científica: destinada a comentários de leitores sobre os trabalhos publicados na 

Revista, expressando concordância ou discordância sobre o assunto abordado. Limitado a uma página. 

  

  

4 - ESTRATÉGIAS DE QUALIFICAÇÃO DOS MANUSCRITOS 

Relações que podem estabelecer conflito de interesse, ou mesmo nos casos em que não ocorra, devem ser 

esclarecidas. 

  

A REEUSP adota como estratégias de qualificação para a publicação de estudos de pesquisa, tais como as 

daOrganização Mundial da Saúde (OMS), International Committee of Medical Journal Editors 

(ICMJE) e Enhancing the Quality and Transparency of Health Research (EQUATOR network). Tais 

estratégias constituem recursos que favorecem o potencial de publicação e sua utilização em referências em 

pesquisas. A seguir, apresentam-se alguns protocolos internacionais validados a serem utilizados conforme 

o desenho da pesquisa: 

  

Ensaios clínicos:  Checklist e Fluxograma  CONSORT  e identificação de Registros de Ensaios Clínicos 

validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e pelo ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site 

do ICMJE(www.icmje.org). O número de identificação deve constar do final do abstract. 

  

Revisões sistemáticas e meta-análises: Checklist e Fluxograma PRISMA. Apresentar, sempre que 

possível, o método de concordância adotado para a análise dos artigos incluídos, por ex., Kappa. 

  

Estudos observacionais em epidemiologia: Checklist STROBE  

  

Estudos qualitativos: http://intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/349.long 

  

OBS: Protocolos de outros tipos de estudos são encontrados na rede EQUATOR e no artigo de Larson E, 

Cortazal M. Publication guidelines: need widespread adoption. Journal of Clinical Epidemiology. 

2012;65:239-246.  

  

  

5 - ESTRUTURA E PREPARO DOS MANUSCRITOS 

• Formato do arquivo: doc ou docx (MS Word) 

  

Texto: ortografia oficial em folhas A4; espaço entrelinhas de 1,5; fonte Times New Roman, tamanho 12, 

inclusive nas tabelas. As margens superiores, inferiores e laterais devem ter 2,5 cm. 

  

Página de título (deve conter): Título: máximo de 16 palavras em português, inglês e espanhol, sem 

abreviaturas e siglas, em negrito, utilizando caixa alta somente no inicio do título e substantivos próprios. 

Não devem ser usadas abreviaturas, siglas ou a localização geográfica da pesquisa. 

http://www.ensaiosclinicos.gov.br/
http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
http://www.equator-network.org/
http://www.equator-network.org/
http://www.consort-statement.org/downloads
http://www.consort-statement.org/downloads
http://www.icmje.org/
http://www.ee.usp.br/reeusp/docs/revisoes_sistematica_checklist.pdf
http://www.ee.usp.br/reeusp/docs/revisoes_sistematicas_fluxograma.pdf
http://www.ee.usp.br/reeusp/docs/STROBE_checklist.pdf
http://intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/349.long
http://www.equator-network.org/
http://www.ee.usp.br/reeusp/docs/Artigo_Larson_E.pdf
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Nomes dos autores: completos e sem abreviações, numerados em algarismos arábicos, com as instituições 

às quais pertencem, o local, o estado e país. 

  

Autor responsável: indicação do nome, endereço para correspondência, telefone para contato e e-mail. O 

uso de endereço residencial deve ser evitado. 

  

Manuscrito extraído de dissertação ou tese: indicar por asterisco, em nota de rodapé o título, o ano e a 

instituição onde foi apresentada. 

  

Resumo: nos idiomas português (resumo), inglês (abstract) e espanhol (resumen), até (1290 caracteres). 

Deve ser estruturado em: objetivo, método, resultados e conclusão. Os ensaios clínicos devem apresentar 

o número do registro de ensaio clínico ao final como documento anexo ou na carta ao editor. 

  

Descritores: três a seis descritores que identifiquem a temática, acompanhando o idioma dos resumos 

(português (descritores), inglês (descriptors) e espanhol (descriptores); separados entre si por ponto e 

vírgula; extraídos do vocabulário DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), elaborado pela BIREME, 

ou MeSH (Medical Subject Headings), elaborado pela NLM (National Library of Medicine). 

 

OBS: Os títulos, os resumos e os descritores devem ser repetidos no documento principal (Main 

Document), sem a identificação dos autores. 

  

Conteúdo do texto (Main Document): Introdução, Método, Resultados, Discussão, Conclusão e 

Referências, em tópicos distintos. Os Objetivos devem ser indicados no final da Introdução. 

 

  

Introdução: breve definição do problema estudado, justificando sua importância e as lacunas do 

conhecimento, com base em referências nacionais e internacionais atualizadas. 

  

Objetivo: Estabelecer a questão principal e as hipóteses a serem testadas Método: tipo ou desenho do 

estudo; população/cenário; critérios de seleção; definição da amostra (se for o caso); fonte, período 

procedimento de coleta, análise/tratamento dos dados e outros aspectos inerentes ao método. É necessário 

apresentar em documento anexo o protocolo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e informar no 

texto sua condução de acordo com os padrões éticos exigidos. 

  

Resultados: apresentação e descrição somente dos dados encontrados, sem interpretações ou comentários. 

Para facilitar a compreensão, podem ser acompanhados por tabelas, quadros e figuras. O texto deve 

complementar ou destacar o que é mais importante, sem repetir os dados das tabelas ou das figuras. 

  

Discussão: deve restringir-se aos dados obtidos e aos resultados alcançados, enfatizando aspectos novos e 

relevantes observados no estudo e discutindo as concordâncias e as divergências com outras pesquisas já 

publicadas, nacionais e internacionais. Deve apontar as limitações do estudo e os avanços para a área da 

enfermagem/saúde. 

  

Conclusão: Deve ser direta, clara e objetiva, em resposta às hipóteses ou aos objetivos, fundamentada nos 

resultados e na discussão. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/
http://www.nlm.nih.gov/
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Referências: máximo de 30 (exceto em estudos de revisão, a depender da busca e da seleção de inclusão 

dos estudos). Seguir a proporcionalidade de 80% de artigos de periódicos, no mínimo metade deles 

citáveis. No máximo de 15% de autocitação dentre os citáveis. 

  

Citações de referências no texto: enumeradas consecutivamente, em algarismos arábicos, sobrescritos e 

entre parênteses, sem menção do nome dos autores (exceto os que constituem referencial teórico). Quando 

forem sequenciais, indicar o primeiro e o último número, separados por hífen. Ex.: (1-4) ; quando 

intercaladas, deverão ser separados por vírgula, ex.: (1-2,4). 

  

Citações de referências no final do texto: estilo “Vancouver”, disponível no endereço eletrônico 

(http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine). Os títulos dos periódicos abreviados de acordo com: List of 

Journals Indexed for MEDLINE (http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html). Incluir as referências 

estritamente pertinentes ao assunto abordado, atualizadas (no máximo 5 anos), de abrangência nacional e 

internacional. Evitar a inclusão de número excessivo de referências na mesma citação. A lista apresentada 

no final do artigo deve ser numerada de acordo com a sequência em que os autores foram citados no texto. 

  

Obs 1: A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores. 

  

Obs 2: Referências de artigos publicados na Revista da Escola de Enfermagem da USP e de outros 

periódicos brasileiros bilíngues devem ser citadas no idioma inglês. 

  

Depoimentos: frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da pesquisa devem ser citados em itálico, com sua 

identificação codificada a critério do autor e entre parênteses. 

  

Citações textuais: devem ser descritas entre aspas, sem itálico e na sequência do texto. 

  

Ilustrações: Tabelas, Quadros e Figuras, no máximo de cinco, devem estar inseridas obrigatoriamente no 

corpo do texto, com informações não repetidas e com títulos informativos e claros, contendo local e ano. 

  

Fotos e Imagens – exclusivamente em P&B, com resolução final de 300 DPI. 

  

Fontes de financiamento: informar o nome das instituições públicas ou privadas que deram apoio 

financeiro, assistência técnica e outros auxílios. 

  

Errata: após a publicação do artigo, se os autores identificarem a necessidade de uma errata, devem enviá-

la imediatamente à Secretaria da Revista por e-mail. O prazo máximo para o envio é de 30 dias. 

  

Siglas: restrita ao mínimo e somente após terem sido citadas literalmente no texto; não usar em título e 

resumo. 

  

  

6 - EXEMPLOS DE CITAÇÕES DE REFERÊNCIAS CONFORME O TIPO DE DOCUMENTO 

Modelo de referências 

  

Periódicos 

http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine
http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html
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Artigo padrão  

Allen G. Evidence for practice. AORN J. 2010;92(2):236-41.  

  

Artigo com mais de 6 autores (citar os seis primeiros, seguidos de et al.)  

MacNeela P, Clinton G, Place C, Scott A, Treacy P, Hyde A, et al. Psychosocial care in mental health 

nursing: a think aloud study. J Adv Nurs. 2010;66(6):1297-307. 

  

Artigo cujo autor é uma organização  

American Diabetes Association. Diabetes update. Nursing. 2003;Suppl:19-20,24. 

  

Artigo com múltiplas organizações como autor  

American Dietetic Association; Dietitians of Canada. Position of the American Dietetic Association and 

Dietitians of Canada: nutrition and women's health. J Am Diet Assoc. 2004;104(6):984-1001. 

  

Artigo de autoria pessoal e organizacional  

Orchard TJ, Temprosa M, Goldberg R, Haffner S, Ratner R, Marcovina S, et al.; Diabetes Prevention 

Program Research Group. The effect of metformin and intensive lifestyle intervention on the metabolic 

syndrome: the Diabetes Prevention Program randomized trial. Ann Intern Med. 2005;142(8):611-9. 

  

Artigo no qual o nome do autor possui designação familiar 

King JT Jr, Horowitz MB, Kassam AB, Yonas H, Roberts MS. The short form-12 and the measurement of 

health status in patients with cerebral aneurysms: performance, validity, and reliability. J Neurosurg. 

2005;102(3):489-94. 

Oliveira MF, Arcêncio RA, Ruffino-Netto A, Scatena LM, Palha PF, Villa TCS. A porta de entrada para o 

diagnóstico da tuberculose no Sistema de Saúde de Ribeirão Preto/SP. Rev Esc Enferm USP. 

2001;45(4):898-904. 

  

Artigo sem indicação de autoria  

Pelvic floor exercise can reduce stress incontinence. Health News. 2005;11(4):11. 

  

Artigo num volume com suplemento 

Travassos C, Martins M. Uma revisão sobre os conceitos de acesso e utilização de serviços de saúde. Cad 

Saúde Pública. 2004;20 Supl 2:S190-8. 

  

Artigo num fascículo com suplemento  

Crawford M, Mullan J, Vanderveen T. Technology and safe medication administration. J Infus Nurs. 

2005;28(2 Suppl):37-41. 

  

Artigo num volume publicado em partes  

Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological viewpoint. Int J Psychoanal. 

2002;83 Pt 2:491-5. 

  

Artigo num fascículo publicado em partes  

Rilling WS, Drooz A. Multidisciplinary management of hepatocellular carcinoma. J Vasc Interv Radiol. 

2002;13(9 Pt 2):S259-63. 
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Artigo num fascículo sem volume  

Tom Dwyer AMC. A pesquisa da sociabilidade on-line: três gerações de estudos. Rev USP. 2012;(92):100-

13. 

  

Artigo num número especial  

Salvetti MG, Pimenta CAM, Braga PE, Corrêa CF. Incapacidade relacionada à dor lombar crônica: 

prevalência e fatores associados. Rev Esc Enferm USP. 2012;46(n.esp):16-23. 

  

Artigo sem indicação de fascículo e volume  

Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002 Jun:1-6. 

  

Artigo com paginação em algarismos romanos  

Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical consensus finding. Bioethics. 2002;16(2):iii-v. 

  

Artigo com publicação de errata  

Altizer L. Strains and sprains. Orthop Nurs. 2003;22(6):404-11. Erratum in: Orthop Nurs. 2004;23(1):38. 

  

Artigo publicado eletronicamente antes da versão impressa (ahead of print)  

Chen SL, Lee WL, Liang T, Liao IC. Factors associated with gender differences in medication adherence: a 

longitudinal study. J Adv Nurs. 2014 Feb 10. doi: 10.1111/jan.12361. [Epub ahead of print] 

  

Artigo no prelo “In press” 

Pereira S, Vianna LAC. Cursos de capacitação em prevenção da violência: o impacto sobre os profissionais 

do setor da saúde. Rev Esc Enferm USP. 2014;48(2). No prelo 

  

Artigo provido de DOI  

Eduardo LP, Egry EY. Estatuto da Criança e do Adolescente: a visão dos trabalhadores sobre sua prática. 

Rev Esc Enferm USP. 2010;44(1):18-24. DOI: 10.1590/S0080-62342010000100003. 

  

  

Livros 

 

Livro padrão com autor pessoal  

Marquis BL, Huston CJ. Administração e liderança em enfermagem: teoria e prática. Porto Alegre: 

Artmed; 2010. 

Eyre HJ, Lange DP, Morris LB. Informed decisions: the complete book of câncer diagnosis, treatment, and 

recovery. 2nd ed. Atlanta: American Cancer Society; c2005. 

  

Organizador, editor, coordenador como autor  

Kurcgant P, coordenadora. Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005. 

Instituição como autor Brasil. Ministério da Saúde; Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da 

Política Nacional de Humanização. Acolhimento nas práticas de produção de saúde. 2ª ed. Brasília; 2009. 
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Capítulo de livro, cujo autor é o mesmo da obra (adaptado)  

Moreira A, Oguisso T. Profissionalização da enfermagem brasileira. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 

2005. Gênese da profissionalização da enfermagem; p. 23-31. 

  

Capítulo de livro, cujo autor é um colaborador  

Kimura M, Ferreira KASL. Avaliação da qualidade de vida em indivíduos com dor. In: Chaves LD, Leão 

ER, editoras. Dor: 5º sinal vital: reflexões e intervenções de enfermagem. Curitiba: Ed. Maio; 2004. p. 59-

73. 

  

Documentos legais (adaptados)  

Brasil. Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e 

dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 26 jun. 1986. Seção 1, p. 1. 

  

São Paulo (Estado). Lei n. 10.241, de 17 de março de 1999. Dispõe sobre os direitos dos usuários dos 

serviços e das ações de saúde no Estado e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de São Paulo, 

São Paulo, 18 mar. 1999. Seção 1, p. 1. 

  

Brasil. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado; 1988. 

  

  

Documentos eletrônicos 

  

Artigo de periódico 

Costa FA, Silva DLA, Rocha VM. The neurological state and cognition of patients after a stoke. Rev Esc 

Enferm USP [Internet]. 2011 [cited 2011 Nov 28];45(5):1083-8. Available 

from:http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n5/en_v45n5a08.pdf 

  

Artigo de periódico provido de DOI  

Leonello VM, Oliveira MAC. Integralidade do cuidado à saúde como competência educativa do 

enfermeiro. Rev Bras Enferm [Internet]. 2010 [citado 2010 jul. 10]; 63(3):366-70. Disponível em: 

//www.scielo.br/pdf/reben/v63n3pdf DOI 10.1590/S0034-71672010000300003. 

  

Livro na íntegra 

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS. Harrison's online [Internet]. 16th ed. Columbus (OH): McGraw-Hill; 

c2006 [cited 2006 Nov 20]. Available 

from: http://www.accessmedicine.com/resourceTOC.aspx?resourceID=4 

  

Capítulo de livro 

Loizzo F, Menthonnex E, Menthonnex P, Filipack VA. A regulação das saídas das unidades móveis de 

cuidados intensivos na França (SMUR) e no Brasil (UTIM). In: Martinez-Almoyna M, Nitschke CAS, 

organizadores. Manual de regulação médica dos serviços de atendimento médico de urgência: SAMU 

[Internet]. Florianópolis; c1999 [citado 2008 nov. 7]. Disponível em: 

neu.saude.sc.gov.br/arquivos/manual_de_regulacao_medica_de_urgencia.pdf 

  

Documentos legais (adaptados) 

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n. 204, de 27 de janeiro de 2007. Regulamenta o financiamento e a 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n5/en_v45n5a08.pdf
http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookId=331
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transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de 

financiamento, com o respectivo monitoramento e controle [Internet]. Brasília; 2007 [citado 2009 mar. 25]. 

Disponível em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt0204_29_01_2007.html 

  

Para outros exemplos recomendamos consultar o documento Citing Medicine, adaptado pela NLM para as 

suas bases de dados e utilizado, atualmente, pelo Uniform Requirements 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/?depth=2) 

  

Observação: Devem ser evitadas citações de documentos não indexados na literatura científica e de difícil 

acesso aos leitores, em geral de divulgação circunscrita a uma instituição ou a um evento. Da mesma 

forma, informações citadas no texto, extraídas de documentos eletrônicos, não mantidos permanentemente 

em sites, não devem fazer parte da lista de referências. No caso de teses e dissertações, dar preferência para 

os artigos extraídos destas. 

  

  

REVISTA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP 

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 

CEP 05403-000 – São Paulo - SP – BRASIL 

E-mail: nursingscholar@usp.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt0204_29_01_2007.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/?depth=2
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ANEXO C – Parecer de aceite da publicação na Revista Escola de Enfermagem  da 
USP. 
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ANEXO D – Normas de publicação para Revista de São Pública. 
 
 
Resumo 

São publicados resumos em português, espanhol e inglês. Para fins de cadastro do manuscrito, deve-se 

apresentar dois resumos, um na língua original do manuscrito e outro em inglês (ou em português, em 

caso de manuscrito apresentado em inglês). As especificações quanto ao tipo de resumo estão descritas 

em cada uma das categorias de artigos. 

Como regra geral, o resumo deve incluir: objetivos do estudo, principais procedimentos metodológicos 

(população em estudo, local e ano de realização, métodos observacionais e analíticos), principais 

resultados e conclusões. 

  

Estrutura do texto 

  

Introdução – Deve ser curta, relatando o contexto e a justificativa do estudo, apoiados em referências 

pertinentes ao objetivo do manuscrito, que deve estar explícito no final desta parte. Não devem ser 

mencionados resultados ou conclusões do estudo que está sendo apresentado. 

  

Métodos– Os procedimentos adotados devem ser descritos claramente; bem como as variáveis 

analisadas, com a respectiva definição quando necessária e a hipótese a ser testada. Devem ser 

descritas a população e a amostra, instrumentos de medida, com a apresentação, se possível, de 

medidas de validade; e conter informações sobre a coleta e processamento de dados. Deve ser incluída a 

devida referência para os métodos e técnicas empregados, inclusive os métodos estatísticos; métodos 

novos ou substancialmente modificados devem ser descritos, justificando as razões para seu uso e 

mencionando suas limitações. Os critérios éticos da pesquisa devem ser respeitados. Os autores devem 

explicitar que a pesquisa foi conduzida dentro dos padrões éticos e aprovada por comitê de ética. 

  

Resultados – Devem ser apresentados em uma seqüência lógica, iniciando-se com a descrição dos dados 

mais importantes. Tabelas e figuras devem ser restritas àquelas necessárias para argumentação e a 

descrição dos dados no texto deve ser restrita aos mais importantes. Os gráficos devem ser utilizados 

para destacar os resultados mais relevantes e resumir relações complexas. Dados em gráficos e tabelas 

não devem ser duplicados, nem repetidos no texto. Os resultados numéricos devem especificar os 

métodos estatísticos utilizados na análise. Material extra ou suplementar e detalhes técnicos podem ser 

divulgados na versão eletrônica do artigo. 

  

  

Discussão – A partir dos dados obtidos e resultados alcançados, os novos e importantes aspectos 

observados devem ser interpretados à luz da literatura científica e das teorias existentes no campo. 

Argumentos e provas baseadas em comunicação de caráter pessoal ou divulgadas em documentos 

restritos não podem servir de apoio às argumentações do autor. Tanto as limitações do trabalho quanto 

suas implicações para futuras pesquisas devem ser esclarecidas. Incluir somente hipóteses e 

generalizações baseadas nos dados do trabalho. As conclusões devem finalizar esta parte, retomando o 

objetivo do trabalho. 

  

  

Referências 

  

Listagem: As referências devem ser normalizadas de acordo com o estilo Uniform Requirements for 

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication, 

ordenadas alfabeticamente e numeradas. Os títulos de periódicos devem ser referidos de forma 

abreviada, de acordo com o Medline, e grafados no formato itálico. No caso de publicações com até seis 

autores, citam-se todos; acima de seis, citam-se os seis primeiros, seguidos da expressão latina “et al”. 

Referências de um mesmo autor devem ser organizadas em ordem cronológica crescente. Sempre que 

possível incluir o DOI do documentado citado, de acordo com os exemplos abaixo. 

  

Exemplos: 

  

Artigos de periódicos 

http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/mensagem.php?tipo=0&id_mensagem=custom_int_categoria
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Narvai PC. Cárie dentária e flúor:uma relação do século XX. Cienc Saude Coletiva. 2000;5(2):381-92. 

DOI:10.1590/S1413-81232000000200011  

  

  

Zinn-Souza LC, Nagai R, Teixeira LR, Latorre MRDO, Roberts R, Cooper SP, et al. Fatores associados a 

sintomas depressivos em estudantes do ensino médio de São Paulo, Brasil. Rev Saude Publica. 

2008;42(1):34-40. DOI:10.1590/S0034-89102008000100005. 

  

Hennington EA. Acolhimento como prática interdisciplinar num programa de extensão. Cad Saude 

Coletiva [Internet].2005;21(1):256-65. Disponível 

em:http://www.scielo.br/pdf/csp/v21n1/28.pdf DOI:10.1590/S0102-311X2005000100028  

  

Livros  

  

Nunes ED. Sobre a sociologia em saúde. São Paulo; Hucitec;1999. 

  

Wunsch Filho V, Koifman S. Tumores malignos relacionados com o trabalho. In: Mendes R, coordenador. 

Patologia do trabalho. 2. ed. São Paulo: Atheneu; 2003. v.2, p. 990-1040. 

  

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer Washington: National Academy Press; 

2001[citado 2003 jul 13] Disponível em: http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10149 

  

  

Para outros exemplos recomendamos consultar as normas (“Citing Medicine”) da National Library of 

Medicine (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=citmed).  

Referências a documentos não indexados na literatura científica mundial, em geral de divulgação 

circunscrita a uma instituição  ou a um evento (teses, relatórios de pesquisa, comunicações em eventos, 

dentre outros) e informações extraídas de documentos eletrônicos, não mantidas permanentemente em 

sites, se relevantes, devem figurar no rodapé das páginas do texto onde foram citadas. 

  

Citação no texto: A referência deve ser indicada pelo seu número na listagem, na forma 

de expoenteapós a pontuação no texto, sem uso de parênteses, colchetes e similares. Nos casos em 

que a citação do nome do autor e ano for relevante, o número da referência deve ser colocado a seguir 

do nome do autor. Trabalhos com dois autores devem fazer referência aos dois autores ligados por &. 

Nos outros casos apresentar apenas o primeiro autor (seguido de et al. em caso de autoria múltipla).  

Exemplos: 

A promoção da saúde da população tem como referência o artigo de Evans & Stoddart,9 que considera a 

distribuição de renda, desenvolvimento social e reação individual na determinação dos processos de 

saúde-doença. 

  

Segundo Lima et al9 (2006), a prevalência se transtornos mentais em estudantes de medicina é maior do 

que na população em geral. 

 

Parece evidente o fracasso do movimento de saúde comunitária, artificial e distanciado do sistema de 

saúde predominante.12,15 

  

  

Tabelas 

Devem ser apresentadas depois do texto, numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na 

ordem em que foram citadas no texto. A cada uma deve-se atribuir um título breve, não se utilizando 

traços internos horizontais ou verticais. As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé das tabelas 

e não no cabeçalho ou título. Se houver tabela extraída de outro trabalho, previamente publicado, os 

autores devem solicitar formalmente autorização da revista que a publicou, para sua reprodução. 

Para composição de uma tabela legível, o número máximo é de 12 colunas, dependendo da quantidade 

do conteúdo de cada casela. Tabelas que não se enquadram no nosso limite de espaço gráfico podem ser 

publicadas na versão eletrônica. Notas em tabelas devem ser indicadas por letras, em sobrescrito e 

negrito. 

http://www.scielo.br/pdf/csp/v21n1/28.pdf


116 
 

Se houver tabela extraída de outro trabalho, previamente publicado, os autores devem solicitar 

autorização para sua reprodução, por escrito. 

  

Figuras 

As ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos, etc.) devem ser citadas como Figuras e numeradas 

consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto e apresentadas 

após as tabelas. Devem conter título e legenda apresentados na parte inferior da figura. Só serão 

admitidas para publicação figuras suficientemente claras e com qualidade digital que permitam sua 

impressão, preferentemente no formato vetorial. No formato JPEG, a resolução mínima deve ser de 300 

dpi. Não se aceitam gráficos apresentados com as linhas de grade, e os elementos (barras, círculos) não 

podem apresentar volume (3-D). Figuras em cores são publicadas quando for necessária à clareza da 

informação. Se houver figura extraída de outro trabalho, previamente publicado, os autores devem 

solicitar autorização, por escrito, para sua reprodução. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


