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implantação/ampliação da estratégia Saúde da Família envolve cinco linhas estratégicas de 
investimentos, com 12 áreas de atuação, nas quais se inserem 37 projetos e 11 subprojetos, tendo como  

pano de fundo o comprometimento dos estados e municípios, dos profissionais das equipes de Saúde da 
Família, dos Pólos de Capacitação em universidades e das parcerias internas e externas que venham 
reforçar, multiplicar e convalidar o novo modelo de atenção à saúde. 

O Ministério da Saúde, através da Secretaria de Assistência à Saúde/Coordenação de Saúde da comunidade, 
assume o compromisso neste plano com as cinco linhas: 

I - Normatização e Implantação/Ampliação das Equipes de 
Saúde da Família. 

II - Desenvolvimento Gerencial do PSF 
III - Desenvolvimento de Recursos Humanos 
IV - Avaliação Permanente da Atenção Básica 
V - Marketing Social direcionado ás Estratégias Saúde da 

Família e Agentes Comunitários e saúde 

Os respectivos projetos e subprojetos apresentam, como característica fundamental, uma acentuada relação 
de interface, de forma que um serve de elemento de estruturação para os demais. Neste sentido, sua duração 
varia conforme a finalidade e os objetivos que a Coordenação de Saúde da Comunidade pretende alcançar 
no conjunto das áreas de atuação propostas. 

Para facilitar sua leitura, o detalhamento destes projetos e subprojetos assume uma padronização, exceto 
para aqueles que foram elaborados pelas instituições parceiras, a exemplo de Curso de Especialização à 
Distância em Saúde da Família, Residência Multiprofissional e Perfil de Médicos e Enfermeiros de Saúde 
da Família, entre outros. 

Vale destacar que alguns já se encontram em desenvolvimento, ao passo que outros necessitam ser pautados 
para discussão e detalhamento. Foram também definidos graus de prioridade para a execução dos projetos, 
em função de três fatores: o tempo de execução, a disponibilidade de recursos para esta execução e a 
ligação do projeto com os demais. Os custos indicados referem-se aos valores globais; as planilhas e as 
memórias de cálculo encontram-se na Coordenação de Saúde da Comunidade, para eventuais verificações e 
detalhamentos. 

O presente documento abrange os projetos relativos à Linha III. 
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1. PROJETO 
Ampliação e Consolidação dos Pólos de Capacitação em Saúde da Família. 

2. DURAÇÃO PREVISTA 
Início: março de 1999 
Término: dezembro de 2002 

3. ENTIDADE PROPONENTE 
Ministério da Saúde/Secretaria de Assistência à Saúde/Coordenação de Saúde da Comunidade. 

4. ENTIDADES CO-PARTICIPANTES 
Secretarias Estaduais de Saúde. 
Secretárias Municipais de Saúde. 
Instituições de Ensino Superior. 

5. JUSTIFICATIVA 
O Governo Federal estabeleceu como meta prioritária a implantação/ampliação de 20 mil equipes de Saúde 
da Família até o ano 2002, como ferramenta importante na mudança do modelo assistencial. 

O cumprimento desta meta depende, em grande parte, da superação de problemas de ordem estrutural, nas 
escolas de formação dos profissionais de saúde. Nesse sentido, a ausência de planos de estudos, métodos 
pedagógicos e objetivos específicos para formar profissionais resolutivos, traz como conseqüências: 

alto custo do setor; 
aumento da prática abusiva de exames complementares; 
aumento dos diagnósticos e tratamento tardios; 
aumento de morte e incapacidade por doenças evitáveis; 
desumanização no atendimento; 
relação médico-paciente deteriorada; 
descrédito da população nos serviços de saúde. 

Nesse horizonte, ampliar e consolidar os Pólos de Formação, Capacitação e Educação Permanente do Saúde 
da Família apresenta-se como uma grande estrategia. 

6. OBJETIVOS 
Geral

Ampliar e consolidar o processo de apoio técnico-financeiro que viabilize iniciativas institucionais – 
Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente dos recursos humanos necessários à 
disseminação das experiências de saúde da família. 
Específicos

Articular uma ou mais instituições voltadas para a formação, 
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capacitação e educação permanente de recursos humanos em saúde, vinculadas às universidades ou 
instituições isoladas de educação superior que se consorciem ou assumam termo de compromisso 
com Secretarias de Estado de Saúde e/ou Secretarias Municipais de Saúde, para implementarem 
programas destinados ao pessoal vinculado à prestação de serviços em Saúde da Família, no âmbito 
de um ou mais municípios. 

Estimular a criação de uma rede de instituições comprometidas com a integração ensino/serviço, 
para atender a demanda de pessoal preparado para o desenvolvimento da estratégia de Saúde da 
Familia, no âmbito do SUS. 

7. METAS 
Ampliação do número de Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente de Saúde da Família para 
100% das unidades federadas. 

8. ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS 
Identificação de estados/regiões com forte potencial – político e técnico – para ampliação do PSF, 

e por conseqüência dos Pólos de Capacitação. 

Elaboração de proposta financeira de ampliação dos Pólos, tendo por base a capacidade de oferta 
e a meta estabelecida para cada estado. 

Apresentação de proposta de ampliação dos Pólos à Comissão Intergestores Tripartite. 

Promoção de reunião com os novos Pólos para discutir oferta de cursos de atualização para 
médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 

Estabelecimento de acordo com os novos Pólos para que implantem programas de educação 
permanente destinados aos profissionais das Equipes de Saúde da Família, existentes nos 
municípios, utilizando como instrumentos cursos curtos presenciais, educação à distância ou 
atualização, valendo-se das atividades de interconsultas a especialistas, recursos audiovisuais e de 
telemática, entre outros. 

Elaboração e pactuação de uma agenda de trabalho entre os Pólos, Secretarias Estaduais de Saúde 
e Ministério da Saúde que contemple iniciativas destinadas a introduzir inovações curriculares nos 
cursos de graduação. 

Como parte importante para a operacionalização da estratégia, propõe-se um movimento que 
permita ampliar a estratégia para estados que não tiveram a oportunidade de aderir naquele 
momento inicial de promover um up-grade dos projetos e cursos já credenciados, propiciando que 
estes se transformem efetivamente em pólos, e um incremento do 
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escopo da ação dos pólos já existentes. Nos grandes estados, a pulverização dos recursos, para atender 
a todos aqueles que se engajem na proposta, levaria à perda de produtividade na ponta. Uma proposta 
mais viável seria adotar-se o conceito de portes distintos para os pólos, que seriam assim 
classificados:

Pólo porte 1: pólos de unidades federadas de grande porte, que contem com um número elevado de 
universidades que ofereçam cursos na área de Ciências da Saúde, processos de regionalização interna 
e a indicação da constituição de subpólos para atender às demandas regionais. Os valores aplicados 
nestes pólos podem variar de R$ 800 mil a R$ 1,2 milhões por um período de dois anos, de acordo 
com o programa específico de trabalho. 

Pólo porte II: pólos de unidades federadas de médio porte, com universidades que oferecem cursos 
na área de Ciências da Saúde concentradas em uma ou poucas localidades, cuja regionalização seja 
incipiente. Os valores aplicados nestes pólos podem variar de R$ 400 a R$ 800 mil por um período de 
dois anos, de acordo com o programa específico de trabalho. 

Pólo porre III: pólos de unidades federadas de pequeno porte, que contém apenas uma universidade 
que oferece cursos na área de Ciências da Saúde, que contem com processos de regionalização 
intema, onde não faz sentido a regionalização por escassez de recursos. Os valores aplicados nestes 
pólos podem variar de R$ 100 a R$ 300 mil por um período de dois anos, de acordo com o prograrna 
específico de trabalho. 

9. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
Estados e Municípios que atuam segundo a lógica de Saúde da Família. 

10. CLIENTELA 
Equipes de Saúde da Família já implantadas e em processo de implantação. 

11. RESULTADOS ESPERADOS 

Reestruturação de métodos, técnicas e conteúdos dos cursos de graduação, na área da saúde; 
Oferta de cursos eletivos relacionados à estratégia de Saúde da Família, estágios curriculares 

obrigatórios ao longo do curso que contemplem os cuidados básicos de saúde e prestação de serviços 
às famílias adscritas; 

Internato com atividades em Saúde da Família e outras atividades de extensão (internato rural, 
periferias urbanas e outras); 

Instituições ofertando cursos de especialização – presencial e/ou à distância – desenvolvidos em 
articulação com gestores municipais e/ou 
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estaduais orientados para o Saúde da Família; 

Expansão de atividades exercidas no campo da educação permanente destinadas a profissionais 
de Saúde da Família, em especial às atividades relacionadas ao pessoal dos níveis médio e 
elementar, por iniciativa conjunta entre os gestores do SUS e as instituições participantes. 

12. CUSTOS (em R$ 1.000,00) 
Consultoria ..................................................................................................................................................21.0
Passagens ....................................................................................................................................................29.4
Diárias .........................................................................................................................................................16.2
Publicações .......................................................................................................................................................0
Eventos/Reuniões .............................................................................................................................................0
Equipamentos (convênio) .................................................................................................................................0
Transferência de recursos (Pólos) ........................................................................................................40.000.0
Serviço de Terceiros .........................................................................................................................................0
Total ......................................................................................................................................................40.066.6

Grau de prioridade: 1 
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1. PROJETO 
Desenvolvimento Educacional para Pólos de Capacitação em Saúde da Família. 

2. DURAÇÃO 
Início: março de 1999 
Término: dezembro de 2002 

3. ENTIDADE PROPONETE 
Ministério da Saúde/Secretaria de Assistência à Saúde/Coordenação de Saúde da Comunidade. 

4. ENTIDADES CO-PARTICIPANTES 
Escola de Saúde Pública do Ceará. 

5. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
A assistência à saúde no Brasil tem sido objeto de transformações que resultaram na criação do SUS – 
Sistema Único de Saúde. O crescente papel dos municípios no controle e execução das ações de saúde 
incrementou a cobertura e o acesso das populações aos cuidados básicos de saúde, particularmente no 
interior do país, onde, historicamente, são mais desfavoráveis os indicadores. 

Apesar dos inequívocos avanços, ainda constitui um grande desafio o incremento da qualidade dos serviços 
oferecidos. Essas mudanças dizem respeito à transformação no modelo de atenção. Ainda que o SUS tenha 
possibilitado a descentralização das ações, os serviços de saúde permanecem organizados de modo 
tradicional, dirigindo suas ações primariamente para a abordagem curativa, ao invés de práticas 
promocionais de saúde. A assistência é centrada na demanda espontânea, e os serviços não procedem à 
análise dos problemas da comunidade para o planejamento e priorização de atividades. 

Para enfrentar essa realidade, o Ministério da Saúde lançou, em 1994, o Programa Saúde da Família, 
compreendendo uma das mais inovadoras estratégias de redirecionamento da atenção à saúde, baseadas nos 
princípios do SUS. Como um de seus pilares de sustentação, o Programa Saúde da Família prevê a 
formação dos profissionais que trabalham/trabalharão nas equipes de atenção básica (médicos, enfermeiros, 
auxiliares de enfermagem, agentes de saúde, em um primeiro momento, além de outros profissionais que 
aderirão ao modelo durante seu desenvolvimento). 

Neste sentido, foram criados Pólos de Capacitação para o Programa Saúde da Família, distribuídos 
regionalmente, no intuito de desenvolver competências na área de saúde familiar, particularmente no nível 
de capacitação das equipes. Essa estratégia deve resgatar nos profissionais em formação o 
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exercício da prática profissional vinculada ao exercício da cidadania, baseada na compreensão de que as 
condições de vida determinam a situação de saúde de uma dada população. Coloca-se ainda como 
prioritário o enfoque de três elementos fundamentais: as condições de vida, os problemas saúde-doença e as 
respostas sociais organizadas, traduzidas em ações de saúde e ações intersetoriais. 

Esse processo de formação impõe a necessidade de uma revisão de toda a estratégia metodológica utilizada 
nos programas para formação, pós-graduação e atualização profissional na área da saúde no Brasil. O 
modelo atual, organizado sob a ótica positivista e biomédica, valoriza a atenção médica individual, dando 
pouca ênfase nos aspectos de prevenção e promoção da saúde, valorizando a aprendizagem dentro do 
ambiente hospitalar e desconhecendo a realidade e o espaço social onde as famílias/comunidades estão 
inseridas, com ênfase na especialização precoce. 

Ainda, os modelos de organização curricular e metodológico dos programas convencionais de formação 
e/ou treinamento privilegiam a abordagem teórica do conhecimento, através de relações verticais de 
transmissão dos conceitos, sem levar em consideração a criatividade e o envolvimento do aluno no processo 
de ensino-aprendizagem. 

Assim, torna-se imprescindível estruturar um plano de desenvolvimento das instituições que hoje são 
responsáveis pela formação dos profissionais que trabalham e trabalharão nesse novo modelo de atenção à 
saúde no Brasil, em direção a essas duas perspectivas, quais sejam, 1) a contextualização dos conceitos de 
saúde da família na ótica da organização do SUS brasileiro, e 2) a aplicação de conceitos inovadores de 
educação para profissionais de saúde. 

Neste sentido, o Ministério da Saúde do Brasil, através da Escola de Saúde Pública do Ceará, propõe um 
Plano de Desenvolvimento Educacional para os Pólos de Capacitação em Saúde da Família, a partir de 
um convênio com a Universidade de Maastricht, na Holanda. 

Bases do projeto: 

Da articulação entre o Ministério da Saúde, a Escola de Saúde Pública do Ceará e a Universidade de 
Maastricht. A ESP-CE, instituição vinculada à Secretaria Estadual de Saúde do Ceará, e coordenadora do 
Pólo de Capacitação em SF no Estado do Ceará vem desenvolvendo, desde 1995, atividades na área de 
capacitação de profissionais de Saúde da Família, através de um Curso de Especialização em Saúde da 
Família (para médicos e enfermeiros), um Curso de Capacitação de Agentes Comunitários em Saúde, além 
do Curso de Formação para Auxiliares de Enfermagem. A ESP/CE, desde sua criação em 1994, vem 
utilizando metodologias inovadoras de ensino-aprendizagem, 
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como a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL). Uma das linhas estratégicas da ESP/CE é justamente 
o fortalecimento e a adequação dos processos educacionais para profissões da saúde. A universidade de 
Maastricht é uma instuição holandesa pioneira na utilização do PBL em cursos de graduação e pós-
graduação em saúde, sendo reconhecida no mundo como uma das mais importantes instituições de 
produção em educação para profissionais de saúde. Seus programas de pós-graduação em Educação para 
Profissionais da Saúde (Mestrado e Doutorado), possuem mérito intemacional. A Universidade de 
Maastricht também sedia a Rede de Instituições Educacionais de Ciências da Saúde para a Comunidade,
que agrega dezenas de instituições em todo o mundo que fundamentam seus programas educacionais de 
acordo com os interesses e necessidades das populações a que servem. 

O Plano de Desenvolvimento Educacional para os Pólos de Capacitação em Saúde da Família fundamentar-
se-á em um programa de formação para os técnicos que compõem os pólos, em níveis crescentes de 
complexidade, com a supervisão dos docentes do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da 
Saúde da Universidade de Maastricht, particularmente através de seu staff envolvido no Mestrado de 
Educação para Profissionais da Saúde. A principal idéia é fomentar, em tempo ágil, a formação do maior 
número de técnicos dos pólos na área de educação para profissionais da saúde, programa esse a ser 
desenvolvido no Brasil, mas com condução (e conseqüente certificação) pelo grupo da Universidade de 
Maastricht. Além dessa facilidade, a maior parte do processo de formação se dará através da estratégia de 
educação à distância, ou seja, as disciplinas serão aplicadas aos alunos em seus lugares de origem, com 
supervisão direta e próxima do staff de Maastricht. 

6. OBJETIVOS 
Geral

Desenvolver um processo de melhoria da qualidade dos programas de formação e educação 
continuada para instituições envolvidas na capacitação de equipes de Saúde da Família no Brasil. 
Específicos

Promover o aprimoramento na área de educação para profissionais da saúde, em diversos níveis 
(especialização, mestrado e doutorado) para técnicos dos pólos de capacitação em Saúde da Família 
em todo o Brasil; 

Desenvolver, através do processo de formação, pesquisa em educação dirigida para a Saúde da 
Família, objetivando o aprimoramento dos programas educacionais de formação, aperfeiçoamento e 
educação continuada aos profissionais; 

Desenvolver um processo de formação de lideranças na área de educação para profissões da saúde 
no Brasil. 

13

A SAÚDE DA FAMÍLIA 
NO BRASIL 

Linhas Estratégicas para 
o Quadriênio 1999/2002 



7. METAS 
Capacitar 80 profissionais em Saúde da Família: 40 especialistas, 20 mestres e 20 doutores. 

8. ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS 
Nesta sessão serão abordadas as principais estratégias para a viabilização do Projeto de Desenvolvimento 
Educacional dos Pólos de Capacitação em Saúde da Família. 

Modalidades:
O Projeto de Desenvolvimento Educacional dos Pólos de Capacitação em Saúde da Família será dividido 
em três modalidades: 

Curso de Especialização em Educação de Profissionais de Saúde. 
Mestrado em Educação de Profissionais de Saúde. 
Doutorado em Educação de Profissionais de Saúde. 
Curso de Especialização em Educação de Profissionais de Saúde (CEEPS). 

Clientela: 
O CEEPS será direcionado para os profissionais envolvidos direta ou indiretamente no processo de 
capacitação dos profissionais de saúde da família dos diversos Pólos de Capacitação em Saúde da Família 
que desejem obter o título de especialista nessa área. 

Vagas e processo de seleção: 
Serão oferecidas 40 vagas que serão preenchidas de acordo com os seguintes pré-requisitos e critérios de 
seleção:

Pré-requisitos: 

Ser profissional de nível superior na área de saúde ou correlatas. 
Fazer parte de um dos Pólos de Capacitação em Saúde da Família ou da Coordenação Nacional do 

PSF.
Estar envolvido no processo de capacitação de profissionais da Saúde da Família. 
Ser indicado pelo coordenador do Pólo de Capacitação. Cada pólo terá direito a pelo menos 1 vaga. 

Critérios de seleção: 
1. Avaliação curricular 
2. Teste de proficiência em leitura na língua inglesa 

Conteúdo: 
Seu conteúdo programático constará da Unidade 1 do Mestrado em Educação de Profissionais de Saúde 
(Master of Health Professions Education) oferecido pela Universidade de Maastricht, Holanda, acrescido de 
alguns conteúdos retirados das Unidades 3 e Unidade 5 do referido mestrado (Veja Quadro 1) e 
complementado por uma monografia. 
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Estrutura do curso: 
Será um curso parcialmente residencial com duração de seis semanas – 240 horas – na Escola de 
Saúde Pública do Ceará, em Fortaleza e parcialmente à distância – 120 horas – nos próprios locais 
de trabalho dos participantes. Dois instrutores da Universidade de Maastricht, Holanda serão os 
responsáveis pela sua realização. Técnicos da Escola de Saúde Pública do Ceará e de outros pólos 
de capacitação participarão do processo de planejamento e poderão atuar também como 
facilitadores, caso estejem habilitados para tal. Terá ainda uma Coordenação Local do Curso que 
ficará responsável pelas questões administrativas e logísticas locais. 

De acordo com um dos critérios de seleção, os participantes terão que ter capacidade para ler em 
inglês, já que todo o material didático e bibliográfico será, na sua maioria, na língua inglesa. 
Alguns materiais didáticos, em particular os relacionados com a educação baseada na comunidade, 
deverão ser adaptados para a realidade brasileira. As palestras, aulas ou seminários serão 
proferidos também em inglês, no entanto haverá tradução simultânea para o português. 

O processo de avaliação será baseado nos objetivos de aprendizagem e será de dois tipos: 
formativa, que constará de tarefas que deverão ser elaboradas pelos alunos a cada semana, tais 
como ensaios, artigos, exercícios de aplicação dos conhecimentos no seu trabalho etc; e somativa 
que constará de um teste escrito e a elaboração de uma monografia baseada num dos tópicos 
abordados no curso. Tais tarefas poderão ser escritas em português e, posteriormente, serão 
traduzidas para o inglês por tradutores contratados pela coordenação do curso, para que possam ser 
avaliadas pelos instrutores da Universidade de Maastricht. 

Mestrado em Educação de Profissionais de Saúde (Meps) 
Clientela: 
O MEPS será direcionado para pelo menos 20 dos 40 participantes do Curso de Especialização que desejem 
candidatar-se à obtenção do título de mestre na área de educação de profissionais de saúde. 
Vagas e processo de seleção: 
Serão oferecidas 20 vagas que serão preenchidas seguindo os seguintes pré-requisitos e critérios de seleção: 
Pré-requisito: 
Ter sido aprovado no Curso de Especialização. 
Critérios de seleção: 
Avaliação curricular. 
Aprovação no teste de proficiência na leitura, compreensão, fala e escrita em língua inglesa. 
Conteúdo: 
O seu conteúdo programático constará de todas as 14 Unidades do Mestrado em Educação de Profissionais 
de Saúde da Universidade de Maastricht, Holanda (Master of Health Professions Education). No Quadro 1 
um sumário das 14 unidades é apresentado. 
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Estrutura do curso: 
A duração do curso é estimada em dois anos e será oferecido como um currículo modular em unidades de 
seis semanas. Serão ao todo 14 unidades (Ver Quadro 1). As Unidades 1, 8 e 14 serão residenciais, na 
Escola de Saúde Pública do Ceará, em Fortaleza e serão conduzidas por instrutores da Universidade de 
Maastricht com a colaboração de técnicos da Escola de Saúde Pública do Ceará e/ou de outros pólos de 
capacitação. As demais serão à distância. Para essas unidades à distância é estimada uma carga horária de 
20 horas semanais e a comunicação entre participante e tutor deverá ser feita por correio, fax, telefone ou, 
preferencialmente, por correio eletrônico. 

A língua oficial será o inglês britânico. Por isso todos os participantes deverão dominar bem o 
idioma em termos de leitura, compreensão, fala e escrita. 

Todo o processo de avaliação será baseado na regulamentação proposta pela Universidade de 
Maastricht, incluindo a tese de mestrado. Maiores detalhes são apresentados no Handbook 1997-
1998, da Universidade de Maastricht. 

Teste de mestrado: 
Para fazer jus ao título de mestre é obrigatório que todo aluno escreva uma tese de Mestrado. Ela 
deverá ser escrita durante as Unidades 12 e 13 baseada numa pesquisa de campo sobre um tema 
relevante na área de educação de profissionais de saúde. Ela será apresentada e defendida durante a 
Unidade 14, na Escola de Saúde Pública, em Fortaleza, na presença de uma banca examinadora 
formada por membros do staff da Universidade de Maastricht. Ela deverá ser escrita, apresentada e 
defendida em inglês. 

No caso da não aprovação total ou parcial da tese, o Coordenador do curso, juntamente com a 
banca examinadora, determinará sob quais circunstâncias o estudante terá a oportunidade de 
reescrever sua tese total ou parcialmente. 

Quadro 1 
Unidades do Mestrado em Educação de Profissionais de Saúde da Universidade de 

Maastricht (Master of Health Professional Education) 
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Doutorado em Educação de Profissionais de Saúde (DEPS) 
O DEPS será direcionado para 5 dos 20 participantes do mestrado que optarem por 
candidatar-se à obtenção do título de doutor na área de educação de profissionais de 
saúde.

Nesse caso o candidato deverá propor três linhas de pesquisa na área de educação de 
profissionais de saúde que deverão ser discutidas e aprovadas pelo seu 
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orientador. Desse modo o participante deverá cumprir todas as Unidades do Mestrado (MEPS) com exceção 
da tese (Unidades 12 a 14). As vagas serão preenchidas de acordo com os seguintes pré-requisitos e critérios 
de seleção: 

Pré-requisito: 
Ter título de mestre. 
Ter sido aprovado nas Unidades 1 a 11 do Mestrado em Educação de Profissionais de Saúde. 
Critérios de seleção: 
Apresentar três projetos de pesquisa na área de educação de profissionais de saúde que deverão ser aceitas e 
aprovadas por um orientador de Maastricht. 
Avaliação curricular. 
Certificação: 
Todas as três modalidades serão certificadas pela Universidade de Maastricht, Holanda. Para fazer jus ao 
certificado o participante deverá cumprir todos os requisitos exigidos em cada modalidade. Articulação com 
o Ministério da Educação deverá ser feita para viabilizar o reconhecimento dos certificados aqui no Brasil. 

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Papel da Universidadede Maastricht 
A Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Maastricht será a responsável pela condução técnica 
do programa de formação, em todos os níveis, provendo ainda o material bibliográfico necessário para o 
programa. Durante os programas de Mestrado e Doutorado, a Universidade de Maastricht proverá o staff 
necessário à orientação acadêmica dos alunos durante os módulos e na elaboração das dissertações. A 
Universidade também será responsável pela certificação de todos os níveis do programa. 

Papel da Escola de Saúde Pública do Ceará 
A ESP/CE será a coordenadora executiva do programa de formação, e a sede das atividades residenciais, 
dispondo sua infra-estrutura, biblioteca, material audio-visual e computadores. Ainda, a ESP/CE coordenará 
o processo de tradução do material bibliográfico e exercícios do curso, bem como proverá facilitadores do 
seu sfaff para acompanhar os módulos residenciais. A ESP/CE também funcionará como articuladora entre 
a Universidade de Maastricht e o Ministério da Saúde do Brasil, para fins de viabilização do convênio. 

Papel dos Pólos de Capacitação 
Os pólos de capacitação se responsabilizarão pela indicação do conjunto de técnicos que serão capacitados 
no programa, viabilizando financeiramente sua participação, conforme descrição no orçamento. Aos pólos 
também caberá facilitar o desenvolvimento, a nível regional, das linhas de pesquisa que afluirão do 
programa de formação. 
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Papel do Ministério da Saúde do Brasil 
O Ministério da Saúde, através da Coordenação de Saúde na Comunidade (COSAC), será o coordenador-
geral do Plano de Desenvolvimento Educacional, garantindo a adequação das linhas de formação e pesquisa 
às diretrizes do Programa Saúde da Família no nível nacional, bem como possibilitará o suporte financeiro 
para a execução deste projeto. O Ministério também atuará como co-certificador nacional, o que facilitará o 
processo de reconhecimento no Brasil dos programas de pós-graduação (especialização, mestrado e 
doutorado).

AVALIAÇÃO DO PROJETO 
O projeto será avaliado anualmente utilizando informações dos participantes, do grupo de facilitadores. 

ORÇAMENTO
Estimativa de R$ 639.900,00 
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1. PROJETO 
Pesquisa Perfil dos Médicos e Enfermeiros do Programa Saúde da Família. 

2. DURAÇÃO PREVISTA 
Início: setembro de 1998 
Término: maio de 1999 

3. ENTIDADE PROPONENTE 
Ministério da Saúde/Secretaria de Assistência à Saúde/Coordenação de Saúde da Comunidade. 

4. ENTIDADES CO-PARTICIPANTES 
Fundação Oswaldo Cruz/Escola Nacional de Saúde Pública/Núcleo de Estudos e Pesquisa em Recursos 
Humanos. 

5. JUSTIFICATIVA 
O Programa Saúde da Família tem se caracterizado como uma modalidade altemativa de prestar assistência 
médica, privilegiando o atendimento em equipe e restaurando a função “generalista” do médico e do 
enfermeiro numa equipe básica, reduzindo custos, racionalizando o atendimento e, acima de tudo, 
permitindo que a população assistida possa ter acesso ao sistema de saúde. 

Segundo dados do Ministério da Saúde (1998), o PSF conta com 927 municípios, que implementaram o 
referido programa. Este número tende a aumentar devido aos incentivos dados pelo Ministério da Saúde. 

A Norma Operacional Básica de 1996 (NOB 01/96) favorece modalidades consideradas estratégicas, como 
as de saúde da família e as de agentes comunitários de saúde, através de incentivos financeiros. 

Na NOB 01/96 estão previstos incentivos aos municípios que implementarem o programa de Saúde da 
Família e de Agentes Comunitários, ficando estabelecido um acréscimo percentual ao montante do Piso da 
Atenção Básica (PAB), cujos valores de incentivos são calculados com base no número de equipes de saúde 
da família e Agentes Comunitários de Saúde em atuação, respeitando os parâmetros populacionais definidos 
pelo Ministério da Saúde (portaria GAB/ MS 157, publicada no DOU em 02/03/98). 

O prograrna foi incorporado ainda no projeto Reforço à Reorganização do SUS (REFORSUS), com 
financiamento do BID e do Banco Mundial, visando à melhoria da capacidade e eficiência do SUS. 
Financia prioritariamente a readequação tecnológica da rede, programa de saúde da família, além da 
estruturação da rede nacional de informação e avaliação da saúde, fortalecimento da capacidade de 
formulação de políticas, desenvolvimento e capacitação gerencial e a garantia e aprimoramento da 
qualidade.
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Os incentivos criados pelo Ministério da Saúde devem ocasionar uma rápida expansão do PSF e a definição 
da porta de entrada do sistema municipal de saúde pelo mesmo. O trabalho é realizado sob a 
responsabilidade de equipes multiprofissionais formadas por um médico de família ou generalista, um 
enfermeiro, auxiliar de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde. 

Atualmente são 2621 equipes que atendem a uma população de aproximadamente 8 milhões de habitantes. 

A modalidade de remuneração da equipe é de decisão municipal e o processo de negociação deve se dar 
entre as partes; o regime de trabalho é de dedicação integral e residência no próprio município; o âmbito da 
atenção (integral e contínua a todos os membros de cada família, além da atenção da demanda espontânea, 
organizada e gerada pelas ações educativas e coletivas) e o controle social (pelos conselhos de saúde), são 
características estruturais e operacionais para a estratégia do PSF na reorganização da prática de saúde no 
Brasil.

No entanto, sabemos que o perfil destes profissionais que atuarão nesta nova modalidade de assistência 
ainda não está devidamente equacionado. Segundo a coordenação do PSF, o perfil do profissional está em 
construção, não só pela tipologia profissional a ser melhor estruturada (composição da equipe), como e, 
principalmente, pela qualidade de formação que esta equipe tem que ter. A ausência de informações mais 
precisas sobre estes profissionais impede a formulação adequada de políticas de recursos que atendam às 
necessidades de objetivos do PSF. Alguns exemplos nos esclarece o exposto acima. Primeiro, as relações 
contratuais são diversificadas, tornando-se difícil o acompanhamento destas modalidades. Segundo, não se 
tem conhecimento do perfil dos médicos e enfermeiros quanto a sua formação (especialização) e nem das 
necessidades emergentes nesse processo. 

Conhecer, compreender este perfil representa a possibilidade de poder traçar políticas adequadas para o 
desenvolvimento e consolidação deste importante programa de saúde. 

6. OBJETIVOS 
Geral

Traçar o perfil dos médicos e enfermeiros que atuam no Programa da Saúde da Família do 
Ministério da Saúde, abrangendo os diversos aspectos socioeconômicos e políticos, em especial 
aqueles vinculados à formação e inserção no mercado de trabalho. 
Específicos

Buscar-se-á analisar e compreender o perfil destes profissionais, objetivando traçar uma adequada e 
estratégia de (re)capacitação de médicos e enfermeiros, atendendo assim às propostas, às políticas 
públicas e necessidades deste programa. 
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7. METAS 
Elaboração de perfil de médicos e enfermeiros em 100% das ESF atuantes: 2.831 em 991 municípios. 

8. ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS 

Metodologia 
Os dados da pesquisa serão coletados através de um censo com médicos e enfermeiros que participam do 
Programa Saúde da Família (PSF) do Ministério da Saúde. 

Para realização da pesquisa será realizado um questionário específico contendo questões objetivas e 
subjetivas divididas em quatro blocos, a saber: 

1) IDENTIFICAÇÃO 
idade, sexo, origem (cidade/estado). 
2) FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Instituição formadora, ano de conclusão, curso de especialização, residência, mestrado e doutorado. 
3) ACESSO À INFORMAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 
Participação em congresso, seminários, cursos; acesso à revistas de Saúde Pública. 
4) MERCADO DE TRABALHO 
Especialidade, jornada de trabalho, condições de trabalho, rendimento, modalidades de contratação. 
Algumas destas questões também serão avaliadas no momento anterior ao ingresso no PSE. 

Este questionário será de auto-preenchimento e deverá ser enviado pelas coordenações locais (em cada 
estado), para todos os médicos e enfermeiros que participam do Programa Saúde da Família. Depois de 
preenchido deverá ser devolvido também pela coordenação em envelope de “porte pago” para a Fiocruz, 
sede da pesquisa. 

A pesquisa terá duração de 6 meses, tendo início em setembro de 1998 e término previsto para maio de 
1999.

Será realizado um pré-teste em município próximo à cidade do Rio de Janeiro, conforme cronograma 
anexo, quando serão avaliados as diferentes questões do instrumento de coleta de dados. 

A coordenação central do projeto ficará a cargo da Fundação Oswaldo Cruz e da Coordenação de Saúde da 
Comunidade, e a sua execução centralizada no Núcleo de Estudos e Pesquisa em Recursos 
Humanos/Departamento de Administração e Planejamento em Saúde/Escola Nacional de Saúde Pública, 
com sede no Rio de Janeiro, que tem a responsabilidade de executar todas as etapas do desenvolvimento da 
pesquisa. 

Da equipe de coordenação central participarão dois representantes da 
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Coordenação de Saúde da Comunidade e um do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Recursos Humanos 
(NERHUS). A reprodução dos questionários e o envio dos mesmos aos médicos e enfermeiros do Programa 
Saúde da Família serão de responsabilidade da Coordenação de Saúde da Comunidade. 

O NERHUS elaborará dois relatórios e os encaminhará à Coordenação de Saúde da Comunidade. 
Na perspectiva de enriquecimento da análise e constante atualização das informações dos dados, serão 
realizados seminários com as entidades envolvidas. Na oportunidade serão feitas e debatidas as primeiras 
análises do relatório pre-liminar elaborado pelo NERHUS. 

9.ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
927 municípios com PSF implantado. 

10. CLIENTELA 
Médicos e enfermeiros atuantes em 2.621 equipes. 

11. RESULTADOS ESPERADOS 
Obter um perfil dos profissionais médicos e enfermeiros atuantes em equipes de Saúde da Família, que 
permita reorientar as estratégias e ações de capacitação destes profissionais, no contexto do fortalecimento 
da Atenção Básica em Saúde. 

12. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
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(*)    20 horas contratado pelo projeto + 20 horas cedido pela Fiocruz. 
Obs.: Passagens e diárias, quando necessárias, correrão por conta do Ministério da Saúde. 

Não estão incluídos os preços da correspondência postal e da gráfica para reproduzir os questionários. 

13 CUSTOS (em R$ 1.000,00) 
Passagens ................................................................................................................................................. 2.205 
Diárias .......................................................................................................................................................... 1.4 
Transf. ENSPTEC ............................................................................................................................. 62.904,43 
Total ................................................................................................................................................... 66.509.43 

Grau de prioridade: 1
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1. PROJETO 
Proposta metodológica para o treinamento introdutório das Equipes de Saúde da Família. 

2. DURAÇÃO PRESVISTA 
Início: março de 1999 
Término: setembro de 1999 

3. ENTIDADE PROPONENTE 
Ministério da Saúde/Secretaria de Assistência à Saúde/Coordenação de Saúde da Comunidade. 

4. ENTIDADES CO-PARTICIPANTES 
Pólos de Capacitação, Ministério da Educação. 

5. JUSTIFICATIVA 
A estratégia de Saúde da Família vem sendo colocada como uma das opções mais importantes para a 
reorganização da atenção básica da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. O processo de sua 
implantação, entretanto, tem se constituído num grande desafio, dada a necessidade de transformação das 
práticas de saúde desenvolvidas pelos profissionais. Tal necessidade tem implicado na realização de 
inumeráveis esforços, voltados para a capacitação e formação de pessoal, com o objetivo de redirecionar as 
concepções e modelos de intervenção sobre os quais se pautaram historicamente a atuação desses 
profissionais. 

Pautada na concepção de educação para o trabalho, uma série de estratégias pedagógicas vêm sendo 
desenvolvidas pelos pólos de capacitação, abarcando desde treinamentos introdutórios das equipes 
multiprofissionais de saúde, até cursos de especialização de média duração. A multiplicidade e diversidade 
de experiências que vêm sendo desenvolvidas nos diversos estados, têm trazido à tona uma série de 
questões originais sobre o perfil esperado dos profissionais componentes das Equipes de Saúde e sobre a 
compreensão dos processos de formação. A riqueza de tais experiências não têm, entretanto, sido 
acompanhadas por um processo de reflexão compartilhado, nem por uma sistematização capaz de avaliar 
quais as propostas metodológicas mais adequadas, no âmbito das diversas estratégias, no processo de 
formação das equipes. 

Com o intuito de iniciar um processo de discussão permanente sobre os aspectos apontados acima, 
propomos a realização deste projeto como um passo inicial para formulação de propostas que conduzam a 
elaboração de diretrizes gerais, capazes de orientar o desenvolvimento dos processos de educação 
permanente de pessoal para a estratégia de Saúde da Família, nas suas diferentes modalidades. 
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6. OBJETIVOS 
Geral

Definir uma metodologia adequada para o desenvolvimento do treinamento introdutório 
das Equipes de Saúde da Família. 

Específicos
Construir, com base na reflexão acerca da experiência acumulada pelos Pólos de 

Capacitação, um instrumento de referência para a formação de Equipes de Saúde da 
Família. 

7. METAS 
Elaborar um documento com orientações para o desenvolvimento de treinamentos 

introdutórios de ESF em 100% dos municípios com PACS/PSF implantados. 
Capacitação de 51.131 novos profissionais das ESF (médicos, enfermeiros e auxiliares de 

enfermagem). 

8. ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS 
A definição da metodologia proposta partirá da discussão das experiências concretas que vêm sendo 
desenvolvidas pelos Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente de Pessoal para Saúde da 
Família. Tais experiências serão analisadas e discutidas, realizando-se para isso uma oficina de trabalho 
onde haverá a apresentação dos diferentes modelos que vêm sendo empregados no desenvolvimento dessa 
atividade. Precederá a realização dessa oficina a elaboração de documento preliminar, por todos os pólos 
participantes, sobre o modelo de treinamento introdutório adotado, seguindo o seguinte roteiro: 

– apresentação da concepção pedagógica sobre a qual está fundada a proposta; 
– objetivos definidos; 
– clientela; 
– conteúdos definidos; 
– carga horária total e específica por conteúdos; 
– bibliografia adotada; 
– estratégia metodológica: procedimentos e recursos pedagógicos adotados; 
– avaliação geral das experiências. 

A análise das experiências desenvolvidas contará com a assessoria da Universidade de Maastrich, 
reconhecida internacionalmente pela sua qualificação, no que se refere a metodologias 
educacionais para formação de profissionais de saúde. 

Posteriormente à realização da Oficina, um grupo de trabalho ficará responsável pela 
sistematização da discussão realizada e pela elaboração de um documento final, apresentando uma 
proposta metodológica para realização de treinamento introdutório para as Equipes de Saúde da 
Família. 
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9. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente instalados nas unidades federadas. 

10. CLIENTELA 
Equipes de Saúde da Família. 

11. RESULTADOS ESPERADOS 
Produção de documento, contendo orientação metodológica para realização de treinamento 
introdutório das Equipes de Saúde da Família. 

12. CUSTOS (em R$ 1.000,00) 
Consultoria .................................................................................................................................. 10.5 
Passagens .................................................................................................................................... 29.4 
Diárias ....................................................................................................................................... 13.49 
Publicações ....................................................................................................................................... 0 
Eventos/Reuniões ........................................................................................................................ 12.0 
Equipamentos (convênio) ................................................................................................................. 0 
Transferência de recursos ................................................................................................................. 0 
Serviços de Terceiros........................................................................................................................ 0
Total ........................................................................................................................................... 65.39 

Grau de prioridade: 1 
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1. PROJETO 
Educação à Distância para Médicos e Enfermeiros de Saúde da Família. 

2. DURAÇÃO PREVISTA 
Início: setembro de 1998 
Término: março de 2000 

3. ENTIDADES PROPONETES 
Ministério da Saúde/Secretaria de Assistência à Saúde/Coordenação de Saúde da Comunidade. 
Coordenação de Desenvolvimento em Recursos Humanos para o Sistema Único de Saúde – 
CDRHSUS/MS.
Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Saúde/ASCOM. 

4. ENTIDAS CO-PARTICIPANTES 
Fundação Oswaldo Cruz/ Escola de Governo. 
Escola de Saúde Pública do Ceará. 
Universidade Federal da Bahia/Instituto de Saúde Coletiva. 
Universidade Federal de Minas Gerais/Núcleo de Estudo em Saúde Coletiva. 

5. JUSTIFICATIVA 
A assistência à saúde no Brasil, nas duas últimas décadas, tem sido objeto de transformações de 
natureza variada, que culminaram na criação do Sistema Único de Saúde – SUS. Hoje, o SUS é 
confundido com a chamada “crise da saúde”, repercutida nas manchetes de jornais, expressa na 
ineficiência, iniqüidade, desqualificação profissional, desestruturação dos serviços, com demanda 
cada vez mais crescente e insatisfeita. 

Essa situação tem provocado no sistema educacional, em particular nas instituições de ensino de 
profissionais de saúde, questionamentos acerca da formação dos recursos humanos, cujo modelo 
sustenta-se, principalmente, nas seguintes características: 

- ênfase na formação em ciências biomédicas nos primeiros anos do curso (anatomia, 
fisiologia, bioquímica, farmacologia, bacteriologia e patologia); 

- pouca ênfase nos aspectos de prevenção e promoção da saúde e concentração nos 
aspectos de atenção médica individual; 

- valorização da aprendizagem dentro do ambiente hospitalar, desconhecendo a realidade e 
o espaço social onde as famílias/comunidades estão inseridas, com ênfase na 
especialização precoce; 

- enorme descompasso entre as universidades, os serviços de saúde e a 
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comunidade, acarretando o descompromisso ético, humano e social com os usuários do 
Sistema Único de Saúde; 

- desconsideração do ambiente de trabalho como princípio pedagógico. 

Esses problemas que circunscrevem o ensino e os serviços têm comprometido a qualidade e a eficácia do 
processo do ensino-aprendizagem, trazendo, como consequência, um nível precário de aquisição dos 
conhecimentos, habilidades e atitudes por parte do aluno e um comprometimento de seu desempenho como 
profissional dentro de sua realidade de trabalho. 

A estratégia Saúde da Família que vem sendo desenvolvida no Brasil, compreendida como uma das 
estratégias de reorientação da atenção à saúde da população baseadas nos princípios do SUS, traz para a 
agenda política essa problemática provocando um processo de revisão e reforma das relações entre o ensino, 
os serviços e a comunidade. 

O processo de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) e a consequente necessidade de 
transformação das práticas de saúde têm demandado o redirecionamento da formação dos profissionais que 
atuam na rede pública de assistência à saúde. É neste sentido que se coloca a necessidade de uma formação 
que busque resgatar o exercício da prática profissional, de forma ética, vinculada ao exercício da cidadania, 
baseada na compreensão de que as condições de vida determinam a situação de saúde de uma dada 
população. Tal questão assume maior relevância em se tratando da clientela alvo deste projeto: os 
profissionais das Equipes de Saúde da Família. 

Coloca-se como prioritária a problematização da prática profissional destes trabalhadores da saúde, a partir 
de três elementos fundamentais: as condições de vida, os problemas de saúde-doença e as respostas sociais 
organizadas, traduzidas em ações de saúde e ações intersetoriais. Tal problematização deve considerar as 
transformações necessárias na organização dos serviços de saúde, operando com base em um modelo de 
atenção coletiva, com a integração de ações curativas e preventivas, na perspectiva do projeto do SUS de 
descentralização dos serviços e universalização da atenção. 

No momento em que o Ministério da Saúde enfrenta o desafio de ampliar para 20.000 o número de Equipes 
de Saúde da Família, oportunizando espaços e modalidades de capacitação para os seus profissionais, os 
cursos à distância se qualificam como vencedores de barreiras de tempo e espaço, permitindo o acesso de 
amplos contingentes de profissionais. Mostram-se, assim, não apenas oportunos e adequados, mas também 
estratégicos, pela possibilidade de acelerar a formação de profissionais necessários ao processo de 
transformação das práticas de saúde no âmbito da atenção básica. Com o potencial de recriar a relação entre 
educador e educando, o processo ensino-aprendizagem à distância não exclui as singularidades dentro do 
processo plural de recepção. Inseridos em propostas de capacitação baseadas na PBL (Problem Based 
Learning), os 
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cursos à distância não prescindem de diálogos freqüentes, oportunos e estimulados pela necessidade de 
solucionar problemas. As relações se estabelecem através de múltiplas vias: alunos/tutores, aluno/aluno, 
tutor/tutor, tutor/especialista e aluno/especialista, quando a pluralidade de relações entre os diversos atores 
permite a percepção da natureza da interrelação e interdependência do conhecimento, dinamizando todo o 
processo.

Várias universidades brasileiras já têm definido políticas e diretrizes de educação à distância, a exemplo da 
USP e UNB, estando esta modalidade de ensino contemplada entre as principais estratégias nas propostas 
dos Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente de Pessoal para Saúde da Família. 

6.OBJETIVOS 
Geral

Promover a reconstrução de conhecimentos com vistas à transformação das práticas de atenção à 
saúde dos profissionais das Equipes de Saúde da Família. 
Específicos

Instrumentalizar as equipes no seu processo de trabalho, para que os profissionais possam ser 
resolutivos, éticos, humanos e coresponsáveis no processo de reorientação do modelo assistencial. 

7. METAS 
Capacitação de médicos e enfermeiros de 3.500 Equipes de Saúde da Família (1ª fase). 
Montagem de três núcleos preparatórios. 
Preparação de 350 tutores, 20 supervisores, 06 coordenadores e um coordenador geral. 
Realização de 20 oficinas. 
Produção de módulos – 3. 500 kits. 
Produção de 15 programas de TV, 15 programas em vídeo, 25 programas em áudio. 
Produção de materiais informativos/promocionais (50.000 unidades). 

8. ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS 
O desenho de um programa de capacitação (curso de especialização lartu sensu) para profissionais de nível 
superior de Equipes do Programa de Saúde da Família, em nível nacional, através de cursos modulares à 
distância supervisionado pelos Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente de Pessoal para 
Saúde da Família envolve a compreensão de um marco referencial, de um aporte pedagógico, um perfil 
profissional desejado e definição de conteúdos específicos em função de objetivos terminais. 
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MARCO REFERENCIAL 

Saúde da Família vem sendo colocada como uma das opções estratégicas de reorganização da atenção 
primária de saúde no âmbito do SUS, entendendo-se que a reestruturação da atenção na rede básica 
constitui elemento central na viabilização da reorganização de todo o sistema de atenção à saúde, ao menos 
por duas razões essenciais. 

Primeiro, porque “um nível de atenção primária bem organizado constitui pré-condição para o 
funcionamento de um sistema de saúde eficaz, eficiente e equitativo” (MENDES, 1996). Nesse sentido, é 
crucial que esse nível se responsabilize, de fato, pela seleção das opções terapêuticas dirigidas ao 
atendimento individual (LEVCOVITZ & GARRIDO, 1996), apresentando um grau elevado de 
resolubilidade no que concerne à sua competência. 

Segundo, porque é no âmbito da atenção primária da saúde que se situa o núcleo das transformações 
paradigmáticas que põem, como necessidade radical, a implementação de novas práticas de saúde regidas 
por uma nova lógica organizacional e por novos conceitos na abordagem do processo saúde-doença. 

Na perspectiva de reflexão sobre os processos de formação profissional, há que se discutir, de início, que 
práticas serão desempenhadas pelos profissionais responsáveis pela atenção primária à saúde, para cujo 
desenvolvimento deverão estar satisfatoriamente qualificados; ou, em outros termos, que saberes, 
habilidades e valores deverão ser apropriados por esses profissionais, para que possam capacitar-se a serem 
agentes de transformação das práticas instituídas no âmbito da atenção primária à saúde. 

Naturalmente, ao focalizarmos as práticas em saúde, estamos colocando em questão o objeto, instrumentos 
e o conteúdo do trabalho desses profissionais, elementos que devem ser considerados ao pensarmos os 
processos de formação (PAIM, 1993). 

É no contexto de reorganização da atenção básica da saúde que a prática da vigilância da saúde se coloca 
como nova prática sanitária, ao contrapor-se às práticas anteriores que se estruturavam de forma a 
“responder aos problemas sanitários no âmbito estrito das conseqüências das perdas de estado de saúde, 
mediante oferta de serviços de atenção médica” (MENDES, 1996). A nova prática propõe-se a responder 
aos problemas de saúde, através de uma ação integral sobre os diferentes momentos ou dimensões do 
processo saúde-doença, atuando, dessa forma, sobre os danos (agravos, doenças, acidentes), os riscos 
(fatores individuais e coletivos; pessoais e sócio-ambientais) e os determinantes (socioestruturais) desse 
processo (PAIM & TEIXEIRA, 1992). 

Assim, o objeto dessa nova prática, redimensionado, afirma seu caráter coletivo, o que exige, no seu 
tratamento, o manejo de um arsenal tecnológico que extrapola, em muito, os instrumentos tradicionais da 
clínica, particularmente 
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direcionados para o terceiro momento do processo saúde-doença acima mencionado (PAIM, 1993). 

É nesse sentido que MENDES (1996) destaca que a atenção primária à saúde “é o nível de menor densidade 
e maior complexidade tecnológica, porque se utiliza, por um lado, de poucos recursos, de baixo custo, no 
que se refere a equipamentos diagnósticos e terapêuticos, e incorpora, por outro, instrumentos tecnológicos 
advindos das ciências sociais (antropologia, sociologia e história) e humanas (economia, geografia, etc ) na 
compreensão do processo saúde-doença e na intervenção coletiva e individual. 

Tudo isto exige dos profissionais um elevado grau de especialização, entendida aqui não como alto grau de 
aprofundamento em um conteúdo técnico específico, mas como amplo domínio de saberes e técnicas que 
permitem a apreensão de um determinado objeto de grande complexidade. Para tanto, está colocada a 
necessidade de “resgatar habilidades perdidas pela tecnologia excessiva e abusada” (LEVCOVITZ & 
GARRIDO, 1996). 

Segundo MENDES (1996) a prática da vigilância da saúde implica no desenvolvimento de três grandes 
tipos de ação: a promoção da saúde, a prevenção das enfermidades e acidentes e a atenção curativa e 
reabilitadora. Pode-se observar que o âmbito de cada um dos três tipos de ação é diferenciado: a atenção 
curativa concentra-se, relativamente, nos indivíduos; a prevenção, em indivíduos e grupos; e a promoção, 
em grupos e na sociedade em geral (MENDES, 1996). 

APORTE PEDAGÓGICO 

Quando está colocada a tarefa de construir um PROJETO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA PARA 
EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, os saberes, conhecimentos e habilidades 
requeridos devem ser adequados aos pilares da Vigilância da Saúde (prática central deste novo modelo de 
atenção à saúde) e empregados em uma articulação que permita dar respostas concretas aos problemas 
situados nos seus três níveis de intervenção. 

O processo de trabalho das equipes de saúde, eixo central do processo de aprendizagem passa a ser tomado 
numa perspectiva crítico-transformadora, buscando subsidiar e contribuir para mudanças dos modelos 
assistenciais de saúde. 

Assim, permite-se: 
- uma aproximação do ensino ao mundo do trabalho; 
- a reflexão sobre os modelos operatórios vigentes em distintas conjunturas e situações concretas; 
- o resgate das propostas de distritalização da atenção à saúde, com ênfase na articulação 

intersetorial e enfoque por problemas. 
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As opções pedagógicas empregadas na formação de recursos humanos assumem, portanto, função 
estratégica, na medida em que podem contribuir para a direcionalidade dos modelos e das práticas de saúde 
no âmbito da atenção à Saúde da Família. 

Tradicionalmente os processos educativos têm como objetivo aumentar ou atualizar conhecimentos, mas 
não são condição suficiente para transformar práticas institucionais. A reflexão acerca das estratégias de 
reorganização dos serviços de saúde exige a revisão das concepções pedagógicas que embasam os projetos 
de capacitação de recursos humanos. 

As concepções pedagógicas hegemônicas concebem a prática cotidiana como “mera aplicação do 
conhecimento (...) e estabelecem uma relação linear e simplista entre o saber e o fazer”, resultando na 
crença de que a razão da não aplicação do conhecimento adquirido nos cursos de atualização reside na 
precariedade dos serviços de saúde e na negação da prática cotidiana como aprendizagem permanente. As 
concepções predominantes sobre o trabalho privilegiam a dimensão técnica do processo o que resulta em 
propostas de capacitação centradas no desempenho de cada categoria profissional, reforçando a 
fragmentação das equipes, do processo de trabalho e do cuidado (RIBEIRO & MOTA, 1996). 

Os projetos inovadores devem ter como objeto de transformação o processo de trabalho, orientado para 
melhoria da qualidade dos serviços e para a equidade no cuidado e no acesso aos serviços de saúde. Nesta 
estratégia o processo de trabalho é o eixo central da aprendizagem, “eixo definidor e configurador de 
demandas educacionais”(RIBEIRO & MOTA, 1996). 

Assim, não se propõe “(...) transformar todos os problemas em problemas educacionais, mas buscar as 
lacunas de conhecimento e as atitudes que são parte da estrutura explicativa dos problemas identificados na 
vida cotidiana dos serviços” (RIBEIRO & MOTA, 1996). 

Nessa perspectiva, a identificação dos determinantes dos problemas implica na abordagem das múltiplas 
dimensões do processo de trabalho e no reconhecimento de que existem intervenções de outra natureza, que 
não apenas as educativas, necessárias à superação dos problemas. 

Perfil profissional desejado: 

Os objetivos de aprendizagem, contemplando os conhecimentos, habilidades e atitudes, em função de 
atividades e condições para sua realização, deverão ser baseados nos perfis profissionais desejados. 
Algumas características do perfil profissional desejado para as Equipes de Saúde da Família estão 
apresentadas a seguir: 

– desenvolver ações de vigilância da saúde de forma integrada às práticas 
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- de serviços, considerando o contexto socioeconômico e cultural de sua área de atuação; 
- fornecer atenção integral, oportuna, contínua e de boa qualidade à população adstrita, no nível 
domiciliar e ambulatorial; 
- diagnosticar os problemas de saúde da população assistida, utilizando o instrumental da clínica e 
da epidemiologia, solicitando e interpretando exames laboratoriais básicos e assegurando 
resolutividade adequada ao nível da atenção primária à saúde; 
- desenvolver atitude cooperativa frente ao trabalho em equipe multiprofissional, compreendendo a 
complementaridade das ações dos profissionais da equipe; 
- comunicar-se com a comunidade assistida, através de linguagem adequada e respeitando seus 
valores e crenças; 
- desenvolver habilidades, atitudes e ações que favoreçam a coesão e a participação social, e 
estimulem o controle social; 
- estabelecer parcerias para a execução de ações intersetoriais, atuando como catalisadores de 
várias políticas setoriais; 
- atuar na formação de recursos humanos, através da capacitação e supervisão dos agentes 
comunitários de saúde e auxiliares de enfermagem; 
- realizar diagnósticos de situação sócio-sanitária, aplicando os indicadores e instrumentos da 
epidemiologia e do planejamento e programação em saúde; 
- organizar e gerenciar ações e serviços de saúde em nível local e municipal; 
- utilizar o instrumental da epidemiologia e do planejamento em serviços de saúde, através da 
análise e aplicação da informação em saúde no processo de decisão, planejamento e administração 
das ações e serviços de saúde; 
- utilizar-se da experiência vivenciada (generalização do aprendizado) para a solução de problemas 
similares; 
- desenvolver habilidades, para continuar sua educação, em termos da busca constante de 
alternativas de solução para os problemas apresentados. 

Objetivos terminais e conteúdo: 

Os conteúdos a serem abordados pelo Curso serão estabelecidos, a partir da definição dos objetivos 
terminais, estreitamente relacionados aos perfis profissionais desejados. Será desencadeado um processo 
coletivo de trabalho entre as instituições que co-participam da elaboração desta proposta, para definição 
detalhada do modelo pedagógico do Curso. Serão discutidos e 
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aprofundados, desde os aspectos relacionados aos perfis profissionais desejados, até os instrumentos de 
avaliação dos alunos e do Curso. 

Passos estratégicos para execução do projeto: 

Passo I: DESENHO DO MODELO PEDAGÓGICO. 
Identificação de consultores em metodologia educacional à distância e construção de instrumentos de 
educação auto-dirigida para a montagem da estrutura do curso. 
Tempo: outubro – novembro/98. 
Quem: COSAC e Núcleo Central do Projeto. 

Passo II: PRODUÇÃO DO CURSO 
Elaboração dos módulos, sob a forma de objetivos geral, intermediários e específicos de 
aprendizagem, e identificação de métodos educacionais apropriados para cada objetivo de 
aprendizagem; elaboração do roteiro do curso, dos manuais de apoio de cada módulo, dos roteiros e 
scripts dos programas de áudio e vídeo; produção e impressão das mídias. 
Tempo: dezembro/98 – abril/99. 
Quem: COSAC e Núcleo Central do Projeto. 

Passo III: MARKETING E DIVULGAÇÃO DO PROJETO; 
Tempo: março – abril/99. 
Quem: COSAC e Núcleo Central do Projeto. 

Passo IV: CAPACITAÇÃO DOS TUTORES NO NÍVEL REGIONAL 
Seleção e treinamento de tutores nos Pólos Regionais de Capacitação. 
Tempo: março - abril/99. 
Quem: COSAC e Núcleo Central do Projeto. 

Passo V: INFRA-ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO 
Elaboração de home-page ( Internet ) e estrutura de mailing list (correio, fax, e-mail) no núcleo central 
do Projeto para o processo de comunicação entre tutor-aluno-curso; montagem do sistema de 
acompanhamento do aluno. Organização do processo de certificação-registro do Projeto junto ao 
Conselho Federal. Identificação de instituição (ões) certificadora(s). 
Tempo: março – abril/99. 
Quem: COSAC e Núcleo Central do Projeto. 

Passo VI: INÍCIO DO CURSO 
Tempo: maio/99. 
Quem: Todos os Pólos de Capacitação. 

Passo VII: ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CURSO 
Tempo: A partir de abril /99. 
Quem: Todos os Pólos de Capacitação. 

36

A SAÚDE DA FAMÍLIA 
NO BRASIL 

Linhas Estratégicas para 
o Quadriênio 1999/2002 



9. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
Estados e municípios onde o PACS/PSF estão atuando, priorizando as regiões Nordeste, Norte e Centro 
Oeste.

10. CLIENTELA 
Equipes de Saúde da Família. 

11. RESULTADOS ESPEREADOS 
Profissionais mais aptos a atuar de forma ética, resolutiva, humana e co-responsável no processo de 

reorientação do modelo assistencial. 
Um modelo de Capacitação à Distância voltado para a capacitação de médicos e enfermeiros em 

Saúde da Família. 

2. CUSTOS (em R$ 1.000,00) 
Consultoria ............................................................................................................................................... 315.0 
Passagens ............................................................................................................................................... 292.53 
Diárias .................................................................................................................................................... 423.09 
Publicações .......................................................................................................................................... 2.607.13 
Eventos/Reuniões ............................................................................................................................................ 0 
Divulgação ................................................................................................................................................ 105.0 
Correio .................................................................................................................................................... 533.75 
Serviços de Terceiros (Tutoria) ............................................................................................................. 4.200.0 
Total ....................................................................................................................................................... 8.476.5 

Grau de prioridade: 1 

37

A SAÚDE DA FAMÍLIA 
NO BRASIL 

Linhas Estratégicas para 
o Quadriênio 1999/2002 



1. PROJETO 
Educação à Distância para Agentes Comunitários de Saúde. 

2. DURAÇÃO PREVISTA 
Início: março de 1999 
Término: dezembro de 2000 

3. ENTIDADES PROPONENTES 
Ministério da Saúde/Secretaria de Assistência à Saúde/Coordenação de Saúde da Comunidade. 
Coordenação de Recursos Humanos para o Sistema Único de Saúde –CRHSUS/MS. 
Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Saúde/ASCOM. 

4. ENTIDADES CO-PARTICIPANTES 
Instituições de Ensino Superior – Pólos de Capacitação. Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 

5. JUSTIFICATIVA 
A assistência à saúde, nas duas últimas décadas, tem sido objeto de transformações de natureza variada, que 
culminaram, em 1991, na criação do Sistema Único de Saúde – SUS. Hoje, o SUS apresenta uma 
convivência entre a chamada “crise da saúde”, repercutida nas manchetes de jornais, como causa e 
conseqüência da ineficiência, iniqüidade, desqualificação profissional, desestruturação dos serviços, com 
demanda crescente e insatisfeita na melhoria das condições de vida e saúde da população brasileira. 

Pode-se afirmar que, faltando poucos anos para a virada do milênio, a “Saúde para Todos” ainda constitui, 
para muitos brasileiros, uma utopia. Mesmo sem a pretensão de alcançar o conceito de saúde como o 
completo bem-estar físico, mental e social (onde se inclui paz, trabalho, educação, renda, moradia, terra, 
lazer, justiça social e equidade), o efetivo controle e a ausência de doenças continuam sendo um sonho para 
a maioria da população. 

A queda acentuada da mortalidade pelas doenças infecciosas e parasitárias não é acompanhada de uma 
redução, na mesma magnitude, na morbidade, por este grupo de patologias que ocupam o terceiro lugar em 
termo de internações hospitalares. 

A prestação de serviços de saúde tem se caracterizado pela ênfase às ações curativas, com um modelo 
baseado na atenção hospitalar e custos crescentes, e com baixa prioridade para a promoção da saúde e 
prevenção das doenças. 

A idéia de trabalhar com agentes de saúde nasce na década de 70 no espírito da Conferência Intemacional 
sobre Atenção Primária à Saúde realizada em Alma Ata. Sabe-se que a incorporação dessa proposta por 
alguns estados/mu- 

38

A SAÚDE DA FAMÍLIA 
NO BRASIL 

Linhas Estratégicas para 
o Quadriênio 1999/2002 

LINHA 3
ÁREA 2

PROJETO 4



nicípios foi inserida na lógica dos “projetinhos” isolados, dos convênios pontuais, das amostras e pilotos, 
portanto, com resultados periféricos e significados 
marginais. 

É com o acúmulo tecnológico de experiências de projeto e/ou programas do porte de: 

1 - Programa de Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento – PIASS; 
2 - Programa de Preparação Estratégica de Pessoal de Saúde – PPREPS; 
3 - Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde – PREV-SAÚDE; 
4 - Ações Integradas de Saúde – AIS, e outros, que a partir dos anos 80 essa dinâmica passou a 
ter lugar no interior de uma série de mudanças realizadas na estruturação do sistema público de 
Saúde. Implicando na redefinição da gerência e gestão dos serviços de Saúde no país e 
radicalizando, portanto, seu processo de organização. 

Em 1991, impulsionado por estas experiências, o Ministério da Saúde oficializou o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde – PACS. Sua criação teve por objetivo central estender as ações básicas de Saúde 
aos núcleos familiares, no próprio domicílio, com uma agenda de trabalho prioritário direcionada ao grupo 
materno-infantil. Essas ações e/ou atividades são dirigidas aos indivíduos no contexto de sua integração 
familiar e comunitária, fazendo a ponte destes com os serviços locais de Saúde. 

Ponte que representa um grande desafio, uma vez que exige um olhar técnico, político e administrativo 
diferenciado. Onde a adscrição de clientela começa a se enraizar na vida social dos 
indivíduos/família/comunidade, no próprio espaço domiciliar; estendendo as unidades básicas de Saúde. 

Esse processo vem ocorrendo com tempos e características diferenciados para cada estado e região do país, 
heterogeneidade que se deriva das realidades singulares, uma vez que esse novo objeto de trabalho não se 
dar de forma a priori deve ser entendido como uma imagem objetiva a ser construída. 

A área inicial de atuação do PACS foi a região Nordeste, onde o problema a ser enfrentado era a alta taxa de 
Mortalidade Materno-Infantil, portanto, objeto prioritário de vigilância dos Agentes Comunitários de Saúde. 
Na região norte, no entanto, a implantação do PACS ocorreu em caráter emergencial para fazer frente a 
epidemia de cólera. Nas demais regiões o programa encontra-se em fase de implantação gradual. 

Embora ainda não se tenha alcançado ao longo desses anos de implantação e/ou implementação do PACS a 
plenitude da reorganização das ações e serviços, os seu resultados tem mostrado e reafirmado que o mesmo 
se coloca no cenário municipal como um estratégia capaz de conjugar conhecimento e saberes básicos que 
permitam trabalhar e ou problematizar de forma coletiva e solidária junto às famílias e comunidades suas 
situações de saúde/doença e vida. 
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Diante desse desafio o Ministério da Saúde vem identificando parceiros entre eles o Comunidade Solidária, 
o MEC e organizações empresariais que possam cooperar com a tarefa de capacitar os Agentes 
Comunitários de Saúde. O projeto dos vídeos “Agentes em Ação “, deverá ser utilizado com um dos fortes 
instrumentos na metodologia de capacitá-los, uma vez que já existe parceria estabelecida entre o MEC e 
MS, para potencializar os recursos da TV Escola. Por outro lado, sabe-se que a televisão é um dos 
instrumentos mais importantes para a comunicação de massa, não só por ser um excelente meio de fazer 
chegar mensagem aos mais distantes recantos, sobretudo, pela rica combinação de som e imagem. Essas 
características tornam-se eficazes para ativar o ensino-aprendizagem de grupos específicos – no caso os 
Agentes Comunitários de Saúde – que residem em áreas de difícil acesso. 

Neste sentido este projeto assume dupla função, além de capacitá-los, proporciona aos profissionais locais 
acesso a materiais didático-pedagógicos, que servirão de apoio a estruturação de uma audiência organizada 
e de instrumento de monitoria do Programa. 

6. OBJETIVOS 
Geral

Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde para garantir assistência de qualidade às 
famílias/comunidades das áreas de atuação do PACS; e 

Estimular os profissionais locais de saúde a formularem e organizarem estratégias de recepção dos 
conteúdos a serem transmitidos pela TV Escola – Audiência Programada – como um processo de 
educação permanente. 

Específicos
Apoiar a formação dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS, no processo de educação 

continuada – através da TV escola. 
Divulgar os principais conteúdos da atenção básica à saúde para que os profissionais locais e 

Agentes Comunitários possam melhor se instrumentalizar. 
Complementar o treinamento introdutório dos ACS e revisar a prática dos profissionais locais, 

através da veiculação do projeto de vídeos “Agentes em Ação”, contendo temas das Ações Básicas 
de Saúde. 

7. METAS 
Capacitação de 63.922 novos agentes comunitários de saúde, nas modalidades previstas. 

8. ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS 
Articulação das Coordenações Estaduais do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS 

para elaboração de plano de trabalho a 
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capacitação dos ACS. 

Negociação com os gestores estaduais/municipais a garantia de apoio de instalação física – 
transmissão, recepção, matrícula, certificados, avaliação e equipamentos (TV, Vídeo etc). 

Articulação do Ministério da Saúde com o MEC, para a utilização dos equipamentos disponíveis 
nos municípios dentro do projeto TV Escola. 

Métodos e Técnicas de Ensino - Aprendizagem: 
O curso utilizará vários métodos e técnicas de ensino e aprendizagem: 

1. Sessões de PBL. 
2. Aulas televisivas – AT. 
3. Aulas práticas – AP. 
4. Seminários – Se. 
5. Debates – D. 

A escolha dessas técnicas de ensino-aprendizagem tem por base cada objetivo específico, do curso: 

1. Metodologia da aprendizagem baseada em problemas (Problem Based Learniag-PBL) 
Método principal é o PBL, só que neste caso, é um PBL simplificado devido a algumas restrições ligadas às 
condições e o local onde o curso vai ser realizado, no município onde o PACS atua. Todo o material 
bibliográfico de referência vai ser predefinido pela COSAC, IEC e ESP-CE e distribuído para os 
monitores/facilitadores, precedido do treinamento da utilização do método. 
Análise do Problema 
Na Análise do Problema será feita a apresentação e discussão do problema, bem como a identificação dos 
objetivos específicos de aprendizagem 
Em seguida o material bibliográfico de referência, já previamente selecionado, será distribuído e 
“explicado” para um melhor entendimento e uso por parte dos os alunos durante o estudo individual. 
Estudo teórico do material bibliográfico 
Todo o material didático referente à sessão será distribuído logo após a análise do problema e o aluno terá 
que utilizá-lo para o estudo individual em casa. 
Resolução do problema 
É o final do ciclo do PBL. Aqui o grupo de alunos, baseados nos conhecimentos, habilidades e atitudes 
adquiridos nas atividades anteriores, deverão propor uma resolução para o problema apresentado no início 
da sessão. 

2. Aula Televisiva (AT): 
As aulas televisivas serão transmitidas pela TVC e a infra-estrutura já existente nas escolas – aparelhos de 
videocassete e televisão – será utiliza- 

41

A SAÚDE DA FAMÍLIA 
NO BRASIL 

Linhas Estratégicas para 
o Quadriênio 1999/2002 



da. O vídeo terá uma duração média de 20 minutos e ilustrará os temas de cada sessão/tarefa(s), com 
ênfase nas habilidades práticas a serem adquiridas pelos Agentes Comunitários de Saúde e mostrando 
situações problematizadoras. Após a exibição haverá um debate de 45 minutos sobre os assuntos mais 
relevantes apresentados no vídeo e algumas dúvidas poderão ser esclarecidas pelo(s) 
monitor/facilitador(es). 
O uso da televisão vai complementar as aulas teóricas/práticas que os ACS necessitam em cada sessão 
para completar o conhecimento em relação aos objetivos específicos. 

Cada sessão será organizada de maneira que o problema, objetivos específicos, e aula televisiva sejam 
todos coordenados. 

Sendo um curso feito no local de trabalho/em serviço dos ACS e Instrutores/Supervisores (que são os 
monitores/facilitadores) cada sessão deve ser, acompanhada pela APLICAÇÃO prática como é 
sugerido pelo VERBO de cada objetivo específico. Este ponto é fundamental já que o principal 
objetivo do treinamento é melhorar o nível qualitativo do trabalho dos ACS. Isso vai dar também a 
possibilidade de avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS através da observação e análise do trabalho 
dos mesmos. 

3. Atividade Prática (AP): 
Elas serão desenvolvidas de acordo com a formulação dos objetivos específicos de aprendizagem e 
sempre que a sessão requerer o aprendizado de habilidades práticas. Deverão ser realizadas no serviço 
de Saúde de referência dos ACS e orientadas pelos Instrutores/ Supervisores – 
Monitores/Facilitadores. 

4. Seminários: 
Serão realizados sempre que uma tarefa/sessão requerer um aprendizado mais centrado no 
conhecimento teórico e em conceitos que ficam difíceis de serem transmitidos através do PBL. 

5. Debates: 
Serão realizados sempre após a exibição dos vídeos. Orientado pelo monitores/facilitadores grupo 
debate sobre assuntos que o vídeo mostrou. Eventualmente alguma pessoa chave da comunidade 
poderá ser convidada para assistir a exibição do vídeo e participar do debate, principalmente quando a 
sessão tratar de conhecimentos ligados à realidade local. 
Cronograma:
Cada sessão, incluindo o ciclo do PBL terá uma carga horária de 14h por semana – 8h em atividades 
realizadas na sede do município (período de concentração), 6h de estudo individual em casa – 
distribuída da seguinte maneira: 

42

A SAÚDE DA FAMÍLIA 
NO BRASIL 

Linhas Estratégicas para 
o Quadriênio 1999/2002 



Carga Horária: 
São 33 os objetivos intermediários de aprendizagem. Eles serão cumpridos através de 25 sessões com carga 
horária de 14 horas por semana. Oito sessões terão dois objetivos intermediários. Desse modo o curso terá 
uma carga horária total de 350 horas e uma duração de 25 semanas. 

9. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
Estados e Municípios com PACS/PSF implantados. 

10. CLIENTELA 
Agentes Comunitários de Saúde. 

11. RESULTADOS ESPERADOS 
Coordenações Estaduais/Regionais/Municipais do PACS/PSF preparados para assessorar 

instrutores/supervisores.
Gestores estaduais/municipais assumindo para si a proposta capacitar os Agentes Comunitários 

de Saúde. 
Agentes Comunitários de Saúde do país capacitados nas Ações Básicas de Saúde. 
Profissionais locais de saúde preparados para prestar uma melhor assistência às famílias. 

12. CUSTOS (em R$ 1.000,00) 
Consultoria.................................................................................................................................................. 52.5 
Passagens ................................................................................................................................................. 95.55 
Diárias ........................................................................................................................................................ 60.5 
Total ....................................................................................................................................................... 208.55 

Grau de prioridade: 3 
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1. PROJETO 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família. 

2. DURAÇÃO 
Início: 1999 
Término: 2002 

3. ENTIDADE PROPONENTE 
Ministério da Saúde/Secretaria de Assistência à Saúde/Coordenação de Saúde da Comunidade. 

4. ENTIDADES CO-PARTICIPANTES 
Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente do Saúde da Família. 

5. JUSTIFICATIVAS 
O grande avanço existente na legislação vigente do setor saúde, necessariamente precisa reverter-se em 
efetivas melhorias do quadro sanitário do país. 

Um novo modelo faz-se necessário para reverter tal situação, voltado para uma nova ética setorial, que 
rompa com os tradicionais alicerces das atuais organizações de prestação de serviços, que se embase nos 
princípios da universalidade, eqüidade e integralidade, e que trabalhe com a saúde de forma ampla e 
compartilhada por todos, govemo, profissionais e sociedade organizada. 

A estratégia de Saúde da Família vem atender às diretrizes e ao ideário deste novo modelo, apontando para 
a valorização de tudo que interage com o indivíduo, do contexto de sua existência e das relações familiares 
e sociais que tão intensamente marcam sua realidade sanitária. 

Dessa forma, deverão ocorrer alterações na prática assistencial, calcadas na mudança das relações entre o 
profissional e o usuário, agora a família contextualizada. Para tal papel, emerge um novo ator social, que 
deixa de ser usuário de um serviço e passa a ser, como sujeito do processo, parceiro e co-responsável por 
tais serviços e pelo pleno e apropriado funcionamento de um novo modelo. 

Porém, não se pode conceber a organização de sistemas de saúde, a definição de uma prática assistencial e a 
existência de uma realidade sanitária desvinculadas da formação e da permanente capacitação de seus 
recursos humanos. 

Para a preparação de profissionais capazes de perceber a multicausalidade dos processos mórbidos, sejam 
físicos, mentais ou sociais, tanto individuais, como coletivos, contextualizando sempre o indivíduo em seu 
meio ambiente, faz-se necessário o desenvolvimento de um processo educacional permanente, integrando o 
ensino com o serviço, voltando-se à criação de novos valores, trabalhando mais a saúde do que a doença, 
permeados de preocupações integrais, coletivas e sociais, não centrados somente nas ações hospitalares, 
curati- 
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vas e individuais e que, acima de tudo, assumam tais procedimentos através de uma equipe 
multiprofissional. 

Os cursos ligados à estratégia de Saúde da Família deverão estar embasados na integração ensino-serviço, 
utilizando procedimentos de reflexão crítica, de síntese, análise e aplicação de conceitos, sempre voltados 
para a efetiva construção do conhecimento, através do estímulo ao permanente raciocínio clínico, seja para 
questões individuais ou coletivas. 

Essa estratégia educacional deve permear a formação universitária, no nível da graduação e de pós-
graduação, bem como a capacitação daqueles que, mesmo já inseridos no mercado de trabalho, optaram em 
redirecionar sua prática, abraçando a saúde da família, e o processo de educação permanente, tão necessário 
para uma atualização continuada de todos aqueles que trabalham na área. 

No que tange ao desenvolvimento de um trabalho em equipe, tão necessário para o bom funcionamento das 
ações de saúde, é fundamental que o processo de ensino-aprendizagem ocorra também onde o trabalho 
multiprofissional seja uma realidade. 

A equipe não deve ser organizada de forma artificial, pois sua formação visa a eficiência do trabalho com o 
máximo grau de resolubilidade possível. Os métodos pedagógicos modernos apontam para a importância 
dos modelos de identificação (role models) para os alunos, solicitando, assim, que o processo ensino-
aprendizagem ocorra em ambiente onde exista, de fato, tal organização e desenvolva-se da mesma forma. 

Não se trata de uma contraposição entre os trabalhos uniprofissional e multiprofissional, mas sim a 
organização e o desenvolvimento do trabalho almejando sua racionalidade com qualidade, salvaguardando, 
sempre, as peculiaridades de cada profissão no desempenho de suas funções. 

Assim sendo, o enfoque do problema a ser abordado, bem como suas propostas de solução, deverá ser feito 
de forma interdisciplinar, ocorrendo uma contribuição simultânea e integrada das diversas áreas e não 
apenas a participação paralela de cada uma delas áreas, mesmo que oportuna. 

Para tanto, associado a uma série de medidas educativas, em diversos níveis de complexidade, está se 
propondo a organização da Residência Multiprofissional em Saúde da Família, voltada, basicamente, para a 
formação de membros que comporão futuras equipes de saúde com um novo perfil profissional e capazes de 
multiplicar tal experiência, bem como de desenvolver novas tecnologias de ensino. 

O profissional, ao final do curso, deverá ser, de forma mais geral possível, capaz de compreender os 
diversos fatores que alteram o equilíbrio entre o indivíduo e o ambiente, de visualizar a saúde em seu 
sentido mais amplo, estando 
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apto a promover, manter e restabelecer a saúde do indivíduo, da família e da comunidade. Não poderá ver o 
sistema de saúde apenas como um “locus” de trabalho, mas terá de sentir-se co-responsável pelo seu 
desenvolvimento permanente, almejando responder às reais necessidades individuais e coletivas de uma 
área sob sua responsabilidade. Não limitar-se-á às questões biológicas e individuais no desempenho de suas 
atividades, pois, não deverá perder de vista a integralidade do indivíduo e o seu equilíbrio dinâmico com o 
meio em que vive. 

Frente à aspiração de reformulação do modelo de atenção à saúde da população, no que tange à adequação 
permanente às transformações sociais, bem como às permanentes mudanças tecnológicas setoriais, 
principalmente as de processo, pretende-se preparar um profissional que, além de construir seu 
conhecimento e apropriar-se das novas teorias e práticas, esteja preparado para desenvolver, ao longo de sua 
carreira, um processo permanente de aprendizagem. Tal prática deve estar voltada a gerar uma preocupação 
rotineira desse profissional em estar identificando problemas críticos de sua realidade de trabalho e 
buscando soluções apropriadas. 

6. OBJETIVOS 
Geral
Formar profissionais de saúde especialistas em Saúde da Família. 
Específicos
Formar profissionais de saúde capazes de: 

1 - Trabalhar voltado à realidade local, com uma prática humanizada associada à competência técnica, 
sincronizando, sempre que possível, os conhecimentos popular e científico. 

2 - Adquirir, aplicar e avaliar informações, habilidades e atitudes na prática de saúde da família que 
possibilitem a realização de atendimentos individuais, na sua área de formação básica, de forma 
integral, sempre contextualizando o indivíduo em seu meio familiar e social. 

3 - Participar dos interesses, da cultura, das condições de vida e da forma de atuação da comunidade 
com a qual ira trabalhar. 
4 - Compreender o indivíduo como sujeito do processo de promoção, manutenção e recuperação de 
sua saúde e visualiza-lo como agentes co-responsáveis pelo processo de equilibrio entre a relação 
saúde-doença.

5 - Identificar, conhecer, analisar e propor altemativas de ação apropria-das à realidade trabalhada, 
através da leitura e da análise do cotidiano, tendo este como o verdadeiro espaço e objeto de 
intervenção profissional. 

6 - Conhecer a rede institucional e possíveis alternativas de recursos sociais, articulando e 
promovendo, permanentemente, possíveis propostas de ações integradas para a melhoria constante da 
qualidade de saúde da população. 
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7 - Gerenciar planos, programas, projetos e atividades de trabalho na equipe de saúde que atua. 

8 - Coordenar, participar e/ou nuclear grupos de educação para a saúde, priorizando suas áreas 
geográficas de atendimento, segundo o perfil cultural e epidemiológico da comunidade. 

9 - Identificar, permanentemente, grupos de risco na comunidade, programando suas ações 
individuais e coletivas segundo esse perfil epidemiológico. 

10 - Participar da formação e do treinamento de pessoal auxiliar, voluntários e estagiários de outros 
serviços, com vistas a prepará-los a identificar e utilizar, de forma efetiva, seus recursos pessoais 
como instrumentos de compreensão dos principais problemas biológicos, mentais e sociais que 
incidam nos indivíduos, suas famílias e na comunidade. 

11 - Desenvolver, de forma crítica, novas técnicas de trabalho apropriadas à realidade onde se 
encontra, quer sejam voltadas à assistência individual, dentro da unidade de saúde, através de visitas 
domiciliares, ou à abordagem coletiva. 

12 - Avaliar atividades, posturas e ações da equipe de saúde, mantendo-se sempre aberto às mudanças 
de planos e metas desde que venham a reverter situações de risco à população ou a beneficiá-la, 
mantendo um processo permanente de reflexão sobre a ética profissional de cada área no processo de 
mudança e desenvolvimento continuados da coletividade. 

13 - Atuar em conjunto com os movimentos populares e as lideranças comunitárias locais, com vistas 
a contribuir tecnicamente para o fortalecimento das iniciativas populares no processo de promoção e 
manutenção de sua saúde. 

7. METAS 
Formação de 488 especialistas em Saúde da Família (residência multiprofissional), com a perspectiva de 
formação de 400 novos especialistas/ ano, a partir de 2002. 

8. ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS 

Procedimentos Propostos 
As discussões ora em desenvolvimento com diversas representações estaduais apontam para alguns 
procedimentos visando à formalização e à acreditação da Residencia Multiprofissional em Saúde da 
Família, bem como ao apoio necessário, no primeiro momento, às Instituições responsáveis por sua 
implantação e seu desenvolvimento. 

Acredita-se, assim, ser importante, através de uma Portaria Conjunta dos Mi- 
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nistérios da Saúde e da Educação, criar a Comissão Nacional de Educação em Saúde da Família (CNESF), 
responsável pelo reconhecimento formal e pela regulamentação dos critérios mínimos para o funcionamento 
da referida Residência, com vistas ao seu credenciamento, ao possível apoio financeiro e ao 
acompanhamento inicial de seu funcionamento. 

A Comissão proposta deverá ter sua composição multiprofissional, com a participação de representantes 
indicados por ambos os Ministérios, assim como de referências técnicas e acadêmicas de reconhecimento 
nacional. A Secretaria Executiva da Comissão Nacional deverá situar-se no Ministério da Saúde e, de 
preferência, junto à Coordenação Nacional do Programa de Saúde da Família. 

Tendo em vista tais aspectos, a Residência Multiprofissional em Saúde da Família não estará vinculada à 
Comissão Nacional de Residência Médica, pois não é um programa exclusivamente para formação médica. 

Outro aspecto ligado à formalização do processo em tela, também baseado nas discussões em andamento, 
refere-se à normatização não baseada em leis federais, como ocorre com os Programas de Residência 
Médica, tendo em vista à necessidade de seu desenvolvimento ser regulamentado de forma tal a possibilitar 
possíveis ajustes e adequações através de mecanismos mais ágeis (Portarias, Resoluções da CNESF e 
outros), em comparação aos existentes para os da Residência Médica. 

Assim sendo, aqueles que se formarem por Programas de Residência Multilprofissiona1 em Saúde da 
Família credenciados pela Comissão Nacional de Educação em Saúde da Família terão um reconhecimento 
importante pelos Sistemas de Saúde e de Educação, apesar de, a princípio, não possuírem qualquer titulação 
por alguma entidade de classe específica, recebendo, no entanto, a certificação de um curso de 
especialização emitido pela Instituição responsável pelo seu desenvolvimento. 

Entretanto, esforços poderão ser feitos, objetivando a relação da formação ora em discussão com possíveis 
sociedades técnicas ligadas à área. 

Assim sendo, deverá ser desenvolvido um programa básico de Residência Multiprofissional em Saúde da 
Família, em nível de especialização, cujas bases ora são apresentadas, no contexto da proposta de um novo 
modelo de atenção à saúde e de um novo mercado de trabalho que despontam em âmbito nacional, podendo 
adequar-se às características epidemiológicas locais. 

Necessariamente, deverão estar presentes os componentes clínicos assistenciais, bem como o instrumental 
básico para uma abordagem coletiva e para as questões ligadas ao processo de gestão de uma unidade 
básica de saúde. 

Cabe o destaque para a característica multiprofissional do Programa, havendo, no entanto, sub-programas 
específicos para cada profissional, sem que ocorra 
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com isso uma formação independente. Não mais se pode aceitar o trabalho em equipe reduzir-se ao simples 
compartilhar de um espaço físico em uma unidade de saúde por profissionais de formação diferentes. 
Porém, uma residência multiprofissional não quer dizer uma programação ou um conteúdo único, as 
especificidades de cada área, obrigatoriamente, deverão ser atendidas. 

Cada programa deverá ter seu regulamento próprio, onde serão estabelecidas as normas de funcionamento, 
direitos e deveres dos residentes e dos preceptores, bem como outros detalhamentos, de acordo com as 
especificidades locais, que não forem estabelecidos em nível federal. Deverão, também, estar definidos o 
número de vagas por área profissional, o perfil dos candidatos, formas e critérios de seleção dos inscritos, 
assim como, a remuneração da bolsa, a qual deverá seguir os valores da Residência Médica. 

Metodologia 

O Programa de Residencia Multiprofissional em Saúde da Família deverá ter duração de 02 (dois) anos, 
ern tempo integral, com carga horária semanal de 60 horas, não podendo ultrapassar 24 horas de plantões 
semanais, totalizando 5.520 horas e com 30 dias de férias após os 12 primeiros meses. 

Em relação à carga horária acima apontada, 80% a 85% desse total deverão ser desenvolvidas em atividades 
de treinamento em serviço sob supervisão e o restante em atividades didáticas complementares, na forma de 
seminários, estudos de casos, aulas expositivas e outras. 

As atividades a serem desenvolvidas na forma de treinamento em serviço deverão ocorrer em unidades 
básicas de saúde, preferencialmente, em Unidades de Saúde da Família, assim como em estabelecimentos 
de saúde de referência – ambulatórios, policlínicas e hospitais secundários. 

Cabe novamente o destaque para o currículo do programa multiprofissional ora exposto, cuja área temática 
“Atenção à Saúde Individual e Coletiva” deverá possuir objetivos, conteúdos e atividades específicas para 
cada área de formação profissional, desde que ocorram atividades comuns e compartilhadas, estimulando-se 
a interdisciplinaridade. 

O programa deverá funcionar, preferencialmente, com base nos princípios de integração ensino-serviço 
regionalizada, através da vinculação entre as instituições acadêmicas e prestadoras de serviço que, 
integradas, prestem atenção à saúde em uma população definida, segundo os preceitos básicos do SUS. 
Assim sendo, a contextualização do programa, guardando as peculiaridades epidemiológicas e institucionais 
de onde estiver ocorrendo, é um fator importante a ser atendido. 
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Perfil do Candidato 
Com vistas a se atingir os objetivos propostos, no que tange ao perfil do profissional egresso do curso ora 
em exposição, faz-se necessário atentar-se para o perfil do candidato a ser selecionado para a sua 
participação. A princípio, dando seguimento às diretrizes básicas do Programa de Saúde da Família, devem 
ser aceitos profissionais com diversidade de formação, pelo menos, médicos e enfermeiros, podendo ser 
incorporados outros profissionais, de acordo com a disponibilidade de organização do serviço local e da 
estrutura de ensino desenvolvida. 

Esses profissionais candidatos deverão ter interesse e sensibilidade para as ações básicas de saúde, desejo de 
desenvolver cuidados individuais e coletivos em todos os níveis de atenção à saúde, disposição para o 
trabalho em equipe e disponibilidade de tempo (o curso deverá ser de dedicação exclusiva). 

Estrutura e Desenvolvimento 
As 60 horas semanais do programa em tela deverão ser distribuídas da seguinte forma: 

1) Atividades desenvoilvidas na forma de treinameato em serviço:

Execução de atividades de atenção à saúde individual, referentes a cada área profissional, em 
uma unidade básica de saúde (unidade de saúde da família ou similar), sempre desenvolvidas de 
forma multiprofissional e interdisciplinar – 16 horas.

Execução de atividades de visita domiciliar em equipe, com vistas ao desenvolvimento de ações 
de promoção e recuperação da saúde do indivíduo no seu contexto familiar. Essas ações devem ser 
agendadas pelos agentes de saúde ou por outros profissionais da equipe, bem como, programadas 
para o conhecimento permanente da realidade local, seus hábitos, suas condições de vida etc – 12
horas.

Execução de ações intrahospitalares, no âmbito da emergência das áreas básicas, com vistas ao 
aprimoramento técnico de ações que poderão ser demandadas no cotidiano de seu contato com a 
comunidade – 12 horas.

Execução de ações intra-hospitalares, no âmbito da internação, no acompanhamento daqueles 
membros de sua comunidade que estiverem em tratamento – 4 horas.

Execução de ações ambulatoriais em unidades de referência clínica – 4 horas.
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Execução de ações de planejamento, de avaliação e de gestão de unidade básica de saúde, bem 
como de medidas de controle de doenças com abordagem coletiva (preferencialmente em uma 
unidade de saúde da família) – 4 horas.

2) Atividades teóricas-didáticas complementares: 

Estas atividades deverão ser desenvolvidas, em torno de 8 horas semanais, na forma de seminário, estudo 
de caso, aulas expositivas, clube de revista e outras formas a serem discutidas com o grupo de médicos e 
enfermeiros. Porém, os temas que se seguem deverão ser abordados em tais discussões, acrescidos daqueles 
que se fizerem necessários pela realidade epidemiológica local, bem como pela possível heterogeneidade do 
grupo. A profundidade dos temas ora apresentados deverá ser trabalhada de acordo com a formação e a 
experiência dos treinandos. 

Evolução histórica setorial. Sistema Único de Saúde. Estratégia de Saúde da Família. 
Saúde e fatores psicoemocionais: uma reflexão sobre a interferência dos fatores psíquicos na 

saúde e na doença. 
A família e a saúde pluralidade da organização familiar. Visão integral e sistêmica da família. 

Família enquanto espaço de desenvolvimento de grupo. Família, ética e psicodinâmica da 
comunicação. Abordagem familiar – como trabalhar com a família. 

Saneamento básico: ambiente, saneamento e saúde. Considerações sobre saneamento, saúde 
coletiva e qualidade de vida. 

Vigilância sanitária no Distrito Federal: princípios, principais normas, estratégias de ação e 
realidade.

Epidemiologia e planejamento como instrumentos de gestão. 
Equipe multiprofissional: uma reflexão sobre inter e transdisciplinaridade – conflitos, diferenças 

e cooperação. 
Ética da saúde. 
Metodologia científica e elaboração de trabalhos científicos. 
Educação em saúde e mobilização social. 
Compreensão sobre a assistência à saúde mental e o papel de uma equipe multiprofissional numa 

visão interdisciplinar. 
Aspectos sistêmicos da saúde mental: 

reforma psiquiátrica; 
novos modelos de atenção à saúde mental; 
saúde mental e cidadania; 
saúde mental e família; 
saúde mental comunitária; 

Prevenção, diagnóstico e tratamento em saúde mental: 
distúrbios psicóticos; 
distúrbios de personalidade; 
distúrbios de humor; 
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distúrbios de ansiedade; 
distúrbios psiquiátricos da adolescência; 
Urgências e emergências cirúrgicas: 

-    Exame inicial do trauma, prioridades no atendimento, suporte da vida, acesso 
venoso, imobilização e transporte de pacientes; 
-    tipos de feridas e cuidados com as mesmas, fios de sutura e cicatrização; 
-    Hemorragia e choque; 
-    Pneumotórax e tamponamento cardíaco; 
-    Fraturas; 
-    Queimaduras; 
-    Traumatismo crânio-encefálico (TCE); 
-    Traumatismo torácico; 
-    Traumatismo abdominal; 
-    Ferimentos por arma branca e arma de fogo; 
-    Choque elétrico. 

Atenção integral à saúde da criança no contexto familiar: 
-    Promoção da saúde da criança: 

aleitamento matemo e orientação alimentar para o desma-me; 
anamnese alimentar e orientação para a criança até 2 anos ou mais; 
vacinação:

-    calendário proposto; 
-    indicações e contra indicações. 
-    Supervisão da saúde da criança: 

desenvolvimento global e saúde da criança até 3 anos; 
Cartão da Criança: instrumento para acompanhar o peso, atividades, vacinas e doenças da 

criança;
calendário mínimo de consultas para a supervisão da saúde infantil. 

-    Assistência à criança: 
atenção integrada às doenças mais prevalentes na infância; 
infecção respiratória aguda; 
doença diarréica aguda; 
problema de ouvido; 
febre;
desnutrição; 
anemia. 

-    Atendimento à criança doente de 2 meses a 5 anos: 
avaliar, classificar e identificar o tratamento; 
administração de medicamentos na unidade de saúde; 
aconselhar/ensinar a mãe ou acompanhante sobre: 

-    administrar os medicamentos orais em casa; 
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-   tratar as infecções locais; 
-   alimentação; 
-   líquidos; 
-   quando retomar; 
-   recomendações à mãe ou acompanhante sobre sua própria saúde. 

-    Atendimento à criança doente de 1 semana a 2 meses de idade: 
avaliar, classificar e identificar o tratamento; 
orientar a mãe ou acompanhante quanto aos cuidados domiciliares com a criança e 

sobre a posição e a pega correta para a amamentação ao peito; 
condutas para consulta de retorno e reavaliação: 

-   infecção bacteriana local; 
-   monilíase oral; 
-   problemas alimentares; 
-   baixo peso. 

Atenção integral à saúde da mulher no contexto familiar: 
pré-natal de baixo risco; 
noções de pré-natal de alto risco; 
assistência ao parto normal; 
assistência ao puerpério; 
prevenção do câncer de colo uterino; 
prevenção do câncer de mama; 
doenças sexualmente transmissíveis; 
noções de planejamento familiar; 
noções de climatério; 
síndromes ginecológicas: 
-    sangramento transvaginal; 
-   dor pélvica, etc; 
-    emergências gineco-obstétricas. 
Atenção integral à saúde do adulto e do adolescente no contexto familar: 

-    A relação entre o profissional de saúde e o cliente adulto. 
-    A analise e a interpretação dos sintomas. 

a atitude do adulto em relação aos seus sinais e sintomas; 
o ver e o perceber os sinais e sintomas; 
a individualidade; 
o método clínico e a abordagem sistêmica da doença. 

-    O tratamento e a cura: 
tecnologia apropriada; 
distúrbios iatrogênicos; 
incurabilidade e a morte. 

-    Aspectos gerais da dor: 
considerações gerais (definições, psicologia da dor, etc); 
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-    Principais distúrbios hormonais: 
considerações gerais e principais síndromes; 
principais doenças da tireóide; 
diabetes mellitus. 

-    Principais problemas dermatológicos: 
interpretações das alterações da pele; 
prurido e lesões clinicamente significativas (inclusive hanseníase). 

-    Distúrbios produzidos por venenos, mordeduras e picadas: 
mordedura de cobra; 
aranhas, escorpiões, insetos e outros artrópodes. 

-    Febre: 
tipos e terminologias; 
principais causas clínicas da febre. 

-    Doenças causadas por agentes biológicos: 
ecologia dos agentes infecciosos e sua interação com o 
hospedeiro; 
resistência aos agentes anti-microbianos; 
epidemiologia da resistência aos agentes anti-microbianos; 
escolha de anti-microbianos e estratégia contra a resistência; 
bio-segurança; 

-    agentes infecciosos e contato com fluidos corporais; 
-    categorização do risco em situações de emergência; 
-    soluções para situações de risco; 
-    normas básicas de bio-segurança. 

-    Princípios básicos de fitoterapia. 
-    Saúde do adolescente: 

abordagem integral à saúde do adolescente; 
o adolescente em seu contexto familiar e social. 

–    Saúde do idoso: 
aspectos biológicos, sociais e psicológicos do envelhecimento; 
confusão mental aguda; 
cefaléia;
incontinência urinária e fecal; 
quedas; 
palpitação;
dor torácica; 
vacinação.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
A avaliação de desempenho dos participantes ocorrerá durante todo o processo e de forma 
contínua, pois todas as situações de aprendizagem devem ser vistas 
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interpretação clínica da dor; 
perfil; 
classificação segundo a origem. 

-    Dor articular e óssea: 
considerações diagnósticas; 
dor monoarticular e principais patologias; 
dor poliarticular e principais patologias; 
doenças ósseas mais comuns. 

-   Dor nas vias urinárias – hematúria e piúria: 
células normais presentes na urina; 
dor nas vias urinárias; 
hematúria; 
piúria. 

-   Dor abdominal: 
tipos de dor; 
classificação etiológica; 
avaliação clínica, diagnóstico e tratamento. 

-    Anorexia, náuseas e vômitos: 
aspectos fisiológicos; 
distúrbios associados com anorexia, náuseas e vômitos. 

-    Constipação e diarréia: 
causas de constipação; 
doenças diarréicas. 

-   Palidez e anemia: 
sinais e sintomas; 
classificação e tratamento. 

-    Acompanhamento clínico do paciente neurológico: 
fundamentos básicos da neurologia; 
cefaléia;
tonturas; 
desmaios; 
paralisias; 
convulsões. 

-   Principais alterações funcionais da respiração e da circulação do adulto: 
tosse e hemoptise; 
dispnéia; 
cianose;
processos infecciosos; 
edema; 
palpitação e taquicardia; 
alterações tensionais: – hipotensão; 

-    hipertensão. 
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como oportunidades de avaliação, sendo registradas, semestralmente, em fichas cumulativas individuais, 
constituindo-se num histórico dos mesmos. Ao preceptor caberá a verificação, através da interação 
permanente com o participante, se os objetivos de cada área foram atingidos. 

Devem ser observados, além dos critérios de aprendizagem cognitiva, os seguintes itens: a) participação; b) 
freqüência; c) qualidade do trabalho; d) iniciativa e comprometimento com a proposta; e) relacionamento 
interpessoal e capacidade de trabalhar em equipe; f) relacionamento com a comunidade, e g) assiduidade. 

Haverá, também, a avaliação do trabalho científico a ser apresentado ao final do curso, o qual deverá estar 
em condições de publicação. 

Deverá também ser realizado um processo avaliativo, semestral, por todos os residentes, sobre o 
desenvalvimento do treinamento. 

Para a aprovação do residente, com vistas à titulação final, ele deverá atingir a média 6,0 (seis) ao final do 
1º ano e ao final da residência. Para a formalização do término da formação, ele deverá entregar um 
trabalho científico publicável e o mesmo deverá ser aprovado pelo preceptor orientador escolhido pelo 
residente, bem como por uma banca escolhida pelo coordenador. 

Após a conclusão do período formal da residência e da aprovação de seu trabalho final, ao profissional será 
fomecido Certificado de Especialização em Saúde da Família. 

9. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
27 unidades federadas. 

10. CLIENTELA 
Profissionais, em especial médicos e enfermeiros, com interesse na área de Saúde da Família. 

11. RESULTADOS ESPERADOS  
Etímulo à formação de especialistas na área de Saúde da Família. 
Fortalecimento da estratégia de Saúde da Família como eixo estruturador da Atenção Básica. 

12 CUSTOS 

Tendo em vista a proposta de se utilizar os mesmos valores da Residência Médica, tanto para a bolsa, como 
para os demais custos, e considerando a proporção ideal para esta Residência de 1 (um) preceptor para 2 
(dois) residentes, associado ao fato da perspectiva de implantação no próximo ano 
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(1999) de 10(dez) Programas de Residência de Saúde da Família com 10 (dez) residentes em cada, calcula-
se os seguintes valores, a preços de hoje: 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
Valores para o ano de 1999 

Obs.: (*)   Estimativa para o primeiro ano (1999) - 10 residentes por programa. 
(**) Estimativa para o primeiro ano (1999) - credenciamento de 10 novos Programas. 
(#)   Residentes no primeiro ano de treinamento. 
(##) Residentes no segundo ano de treinamento. 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
Valores para o ano de 2000 

Obs.: (*) Estimativa para o segundo ano (2000) - 10 novos residentes por programa, além dos 10 já presentes. 
(*) Estimativa para o segundo ano (2000) - credenciamento de 5 novos Programas, além dos 10 já 
existentes.
(#) Residentes no primeiro ano de treinamento. 
 (#) Residentes no segundo ano de treinamento. Ao final do ano terão 100 especialistas formados. 
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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
Valores para o ano de 2001 

Obs.: (*) Estimativa para o terceiro ano (2001) - 14 novos residentes por programa, 
além dos 10 já presentes. 
(**) Estimativa para o terceiro ano (2001) - credenciamento de 2 novos Programas, 
além dos 15 já existentes. 
(#) Residentes no primeiro ano de treinamento. 
(##) Residentes no segundo ano de treinamento. 

Ao final do ano terão 150 especialistas formados. 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
Valores para o ano de 2002 

Obs.: (*) Estimativa para o quarto ano (2002) - 20 novos residentes por programa, 
além dos 14 já presentes. 
(**) Estimativa para o quarto ano (2002) - credenciamento de 3 novos Programas, 
além dos 17 já existentes. 
(#) Residentes no primeiro ano de treinamento. 
(##) Residentes no segundo ano de treinamento. 
Ao final do ano terão 238 especialistas formados. Totalizando 488 especialistas 
formados nos três anos (2000, 2001 e 2002). 
A partir de 2002, todo ano poderão formar-se 400 novos especialistas por ano.
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CUSTOS (em R$ 1.000,00) 

Consultoria........................................................................................................................................ 1.538.784 
Bolsa de Estudos............................................................................................................................. 17.849.472 
Ajuda de Custo ................................................................................................................................. 15.266.04 
Total ............................................................................................................................................... 34.654.296 

Graude prioridade: 2 
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1. PROJETO 
Curso de Formação para Auxiliar de Enfermagem de Saúde da Família. 

2. DURAÇÃO PREVISTA 
Início: março de 1999 
Término: dezembro de 2002 

3. ENTIDADE PROPONENTE 
Ministério da Saúde/Secretaria de Assistência à Saúde/Coordenação de Saúde da Comunidade. 

4. ENTIDADES CO-PARTICIPANTES 
Secretarias Estaduais de Saúde. 
Secretarias Municipais de Saúde. 
Instituições de Ensino Superior. 

5. JUSTIFICATIVA 
O auxiliar de Enfermagem é uma habilitação parcial derivada do Técnico de Enfermagem. Sua formação 
está legalmente estabelecida nas Resoluções nº 07 e nº 08, ambas de 1977, do Conselho Federal de 
Educação – CFE. No entanto, uma assistência de qualidade à população, com vínculo e co-
responsabilidade, tem guardado pouca relação direta com o aparato legal. Isto demonstra a necessidade 
imediata de capacitar os auxiliares de Enfermagem que atuam no PSF, por duas razões essenciais: 

a meta declarada pelo governo federal e reforçada pelas autoridades sanitárias brasileiras, que prevêm 
a ampliação para 20 mil Equipes de Saúde da Família. 

a base curricular dos auxiliares de Enfermagem está centralizada no modelo de assistência a saúde 
pautada pela alta tecnologia, doença, e aparato institucional dos hospitais. Assim, para construir uma 
nova lógica de assistência, nos princípios da estratégia de Saúde da Família, requer uma revisão de 
competência, habilidades e atitudes, para atender não só aos requerimentos quantitativos existentes e 
propostos, mas para dar conta deste desafio: capacitar pessoal capaz de construir um novo modelo de 
atenção à saúde, tendo a família como base. 

6. OBJETIVOS 
Geral

Permitir que os auxiliares de Enfermagem incorporados às Equipes de Saúde da Família e aqueles que 
venham a se incorporar tenham uma ampla compreensão de seu significado e uma melhor qualificação 
para assumirem suas atribuições (competência, habilidades e atitudes) no interior 
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da equipe e junto às famílias/comunidades.  

Específicos
Promover a qualificação profissional de auxiliares de Enfermagem que atuam no PSF. 
Propor para as escolas de Enfermagem a recomposição curricular, de forma a organizar suas áreas 

de atuação pautadas no ciclo de vida, interligadas e, com com lógica seqüenciada, oportunizando a 
integração ensino/serviço, enfatizando a competência, habilidade e atitude na atenção à Saúde da 
Famí1ia. 

7. METAS 
Promover a atualização de 3.500 auxiliares de Enfermagem já incorporadas às Equipes de Saúde da Família 
e de 16.500 profissionais que venham a se incorporar ao PSF. 

8. ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS 
Mapeamentor das escolas de Enfermagem no Brasil com disposição para reestruturar os métodos, 

técnicas e conteúdos dos cursos de Auxiliares de Enfermagem, dirigidos à Saúde da Família. 
Elaboração, junto às escolas de Enfermagem, de estratégias operacionais para desenvolvimento do 

projeto de educação permanente, destinado aos auxiliares de enfermagem que atuam em Saúde da 
Família. 

Promoção de reunião com a Associação Brasileira de Enfermagem para apresentar proposta de 
capacitação dos auxiliares de Enfermagem com abordagem em Saúde da Família. 

Estabelecimento de acordo com os Pólos de Capacitação para mobilizar as Escolas de Enfermagem, 
no sentido de revisar os cursos de auxiliares de Enfermagem dirigidos à Saúde da Família. 

9. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
Estados e municípios com PACS/PSF implantados. 

10. CLIENTELA 
30 escolas de Enfermagem em processo de reforma dos processos educacionais. 

11. RESULTADOS ESPERADOS 
Elaboração e aprovação de projeto de educação permanente, destinado aos auxiliares de 

Enfermagem que atuam em Saúde da Família, com execução partilhada entre os gestores 
estaduais/municipais e as instituições de ensino superior. 
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Reestruturação de métodos, técnicas e conteúdos dos cursos de auxiliares de Enfermagem, 
dirigidos à Saúde da Família; 

Oferta, por parte das escolas de Enfermagem, de cursos de Auxiliares relacionados à estratégia de 
Saúde da Família, em que os estágios curriculares obrigatórios contemplem os cuidados básicos de 
saúde e o espaço de ensino-aprendizagem seja na própria família/comunidade. 

12. CUSTOS (em R$ 1.000,00) 
Os recursos para este projeto estão agregados aos recursos do PROFAE (Programa de Apoio à Qualidade de 
Profissionais de Nível Médio). 

Graude prioridade: 3 
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1. PROJETO 
Projeto de Complementação da Escolaridade dos Agentes Comunitários de Saúde. 

2. DURAÇÃO 
Início: março de 1999 
Término: dezembro de 2002 

3. ENTIDADES PROPONENTES: 
Ministério da Saúde  Secretaria de Assistência à Saúde/Coordenação de Saúde da Comunidade/Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde. 
Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Recursos Humanos para o Sistema Único de Saúde – 
CGDRHSUS/MS. 

4. ENTIDADES CO-PARTICIPANTES: 
Ministério da Educação e do Desporto. 
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. 
Fundação Roberto Marinho. 

5. JUSTIFICATIVA: 
A idéia de trabalhar com Agentes de Saúde nasceu na década de 70, no espírito da Conferência 
Internacional sobre Atenção Primária à Saúde, realizada em Alma Ata. Sabe-se que a incorporação dessa 
proposta por alguns estados e municípios foi inserida na lógica dos “projetinhos” isolados, dos convênios 
pontuais, das amostras e pilotos, portanto, com resultados periféricos e significados marginais. 

Com o acúmulo tecnológico de experiências de projetos e/ou programas do porte de PIASS (Programa de 
Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento); PPREPS (Programa de Preparação Estratégica de Pessoal 
de Saúde); PREV-SAÚDE (Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde) e AIS (Ações Integradas de 
Saúde), entre outras experiências que, a partir dos anos 80, uma série de mudanças são introduzidas na 
estruturação do sistema público de saúde. Isto implicou na redefinição da gerência e gestão dos serviços de 
saúde no país, radicalizando, portanto, seu processo de organização. 

Em 1991, impulsionado por estas experiências, o Ministério da Saúde oficializou o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde – PACS. Sua criação teve por objetivo central estender as ações básicas de saúde 
aos núcleos familiares, no próprio domicílio, com uma agenda de trabalho prioritária direcionada ao grupo 
matemo-infantil. Essas ações e/ou atividades, dirigidas aos indivíduos no contexto de sua integração 
familiar e comunitária, estabelecem novas relações entre os indivíduos e os serviços locais de saúde, 
reorientando a organização destes serviços. Este processo de reorganização da assistência à saúde representa 
um grande desafio, uma vez que exige diferentes modos de olhar: 
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técnico, político, administrativo. Isto porque a adscrição de clientela começa a se enraizar na vida social dos 
indivíduos/famílias/comunidades, no próprio espaço domiciliar, estendendo-se às unidades básicas de 
saúde.

Esse processo vem sendo construído em tempo e com características diferenciados em cada estado e região 
do país, heterogeneidade que se deriva das realidades singulares, uma vez que esse novo objeto de trabalho 
não se dá apriori deve ser entendido como uma imagem objetiva a ser construída. 

A área inicial de atuação do PACS foi a região Nordeste, onde o problema a ser enfrentado era a alta taxa de 
mortalidade materno-infantil, portanto, objeto prioritário de vigilância dos Agentes Comunitários de Saúde. 
Na região Norte, a implantação do PACS ocorreu em caráter emergencial para fazer frente à epidemia de 
cólera. Nas demais regiões, o programa encontra-se em fase de crescente implantação. 

Embora ainda não se tenha alcançado, ao longo desses anos de implantação e/ ou implementação do PACS, 
a plenitude da reorganização das ações e serviços básicos de saúde, seus resultados têm mostrado e 
reafirmado que o Agentes Comunitários de Saúde se coloca no cenário municipal, como uma estratégia 
forte, capaz de conjugar conhecimentos e saberes básicos que permitam trabalhar e/ou problematizar, de 
forma coletiva e solidária, junto às famílias e comunidades, situações de saúde/doença e vida. 

Diante desse desafio, o Ministério da Saúde vem identificando parceiros, entre eles, o Comunidade 
Solidária, o MEC e organizações empresariais, que possam cooperar na tarefa de educar um contingente de 
45 mil ACS, ampliando com isso a complementação da escolaridade formal, por ser esta uma questão legal 
e política: “A educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, que será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação profissional.” (Constituição Federal, 1988). 

A complementação da escolaridade dos ACS faz-se necessária também por serem eles adultos que 
representam uma força de trabalho, numericamente expressiva, especialmente dispersa, sendo a grande 
maioria sem 1º grau concluído, e que realizam ações de saúde que demandam capacidade de observação, 
juízo e decisão. 

Sabe-se que a televisão é um dos instrumentos mais importantes para a comunicação de massa, não só por 
ser um excelente meio de fazer chegar a mensagem aos mais distantes recantos, sobretudo, pela rica 
combinação de som e imagem. Essas características tornam-se mais eficazes para ativar o ensino-
aprendizagem de grupos específicos – no caso os ACS – que residem em áreas de difícil acesso. 

Nesse sentido, a proposta de complementação da escolaridade dos ACS, através 
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do Telecurso 2000, assume triplo sentido: primeiro, de resgatar a dívida social com esses adultos excluídos 
que, em termos do acesso à educação formal, foram e são mais vulneráveis, parando, portanto, de estudar; 
segundo, por qualficá-los para melhorar a assistência prestada à população e, por último, é um elemento 
facilitador ao seu processo de profissionalização. 

O Ministério da Saúde e seus parceiros têm este grande compromisso com os ACS, por serem estes os que 
ensinam e aprendem com a comunidade as mais diferentes formas de resgatar os direitos humanos e sua 
busca incansável pela equidade social. Portanto, a decisão de educar estes adultos – trabalhadores da saúde 
– em serviço, contribuirá significativamente para o preparo do exercício ativo da cidadania. 

6. OBJETIVOS 
Geral

Criar mecanismos que propiciem a complementação da escolaridade dos Agentes Comunitários de 
Saúde, através do Telecurso 2000. 
Específi
cos

Negociar com os gestores estaduais/municipais o apoio à complementação da escolaridade dos 
Agentes Comunitários de Saúde – ACS, em todas as áreas de sua atuação. 

Divulgar junto às prefeituras municipais as condições para a complementação da escolaridade dos 
ACS, via Telecurso 2000. 

Mobilizar as Coordenações Estaduais/Municipais para a aquisição e distribuição do material 
didático do Telecurso 2000. 

Articular com as Secretarias Municipais de Educação para utilização dos equipamentos do Projeto 
TV Escola. 

Articular com as Secretarias Estaduais de Educação formas de divulgar/informar o período de 
realização das provas de suplência de 1º e 2º Graus e entrega dos certificados. 

7. METAS 
Complementação da escolaridade de 10% dos ACS já incorporados ao PACS. 

8. ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS 
Organização de uma reunião técnica com as Coordenações Estaduais do PACS para discutir as 

modalidades do Telecurso 2000: 
TELEVISÃO (Recepção Livre) – Tele-aulas, com acompanhamento por livros, pesquisando-se 
o necessário e fazendo-se os exercícios propostos; 
TELE-SALA (Recepção Organizada) – Tele-aulas com recepção em tele-sala, instalada em 
uma organização pública ou privada (escola, empresa, sindicato, igreja, associação 
comunitária, outros). 
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Neste caso, freqüenta-se o curso em local e horário pré-determinados, sendo acompanhado 
por um Orientador de Aprendizagem; 

TELE-POSTO (Recepção Controlada) – Tele-aulas personalizadas ou em grupo, com 
suporte de livros para estudos e dúvidas tiradas em um teleposto. Nos telepostos, 
Orientadores de Aprendizagem estão à disposição, em horários previamente marcados. 

Articulação com gestores estaduais/municipais para que estes identifiquem professores nos seus 
municípios para apoiar o processo de aprendizagem dos ACS; 

Articulação com as Coordenações Estaduais do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – 
PACS – para formação de grupos locais de audiências, priorizando os Instrutores/Supervisores, cuja 
missão será de monitoria, de apoio técnico e de organização da recepção dos conteúdos; 

Negociação com os gestores estaduais/municipais para a garantia de apoio de instalação física, 
transmissão, recepção, matrícula, certificados, avaliação e equipamentos (TV, Vídeo etc); e 

Articulação do Ministério da Saúde com o MEC, para a utilização dos equipamentos disponíveis 
nos municípios dentro do projeto TV Escola. 

9. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
Estados e Municípios com PACS/PSF implantados, priorizando as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. 

10. CLIENTELA 
Agentes Comunitários de Saúde. 

11. RESULTADOS ESPERADOS 
Coordenações estaduais/regionais/municipais do PACS/PSF preparadas para assessorar os grupos 

locais de audiência; 
Gestores estaduais/municipais assumindo para si a proposta de complementação da escolaridade 

dos ACS; e 
Agentes Comunitários de Saúde do país escolarizados em 1º e 2º graus. 

12. CUSTOS (em R$ 1.000,00) 
Consultoria.................................................................................................................................................. 60.0 
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Passagens ..................................................................................................................................................... 0 
Diárias .......................................................................................................................................................... 0 
Publicações .................................................................................................................................................. 0 
Eventos/Reuniões ........................................................................................................................................ 0 
Equipamentos (convênio) ............................................................................................................................ 0 
Telecurso 2000 ............................................................................................................................... 1.090.000 
Serviços de Terceiros ................................................................................................................................... 0 
Total ................................................................................................................................................... 1.150.0 

Grau de prioridade: 3 
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1. PROJETO 
Telemedicina/Teleconferências. 

2. DURAÇÃO PREVISTA 
Início: janeiro de 1999 
Término: dezembro de 2002 

3. ENTIDADES PROPONENTES 
Ministério da Saúde/Secretaria de Assistência à Saúde/Coordenação de Saúde da 
Comunidade/Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Recursos Humanos para o Sistema Único de 
Saúde – CGDRHSUS/MS. 

4. ENTIDADES CO-PARTICIPANTES 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 
Ministério da Educação e do Desporto/Hospitais Universitários e de Referência. 
Institutos de Pesquisa e Tecnologia. 

5. JUSTIFICATIVA 

Um conjunto de razões justificam a implantação do projeto de Telemedicina. São elas: 
as distâncias entre as comunidades de algumas regiões são consideráveis, caracterízando uma 

situação de quase isolamento em relação  aos centros urbanos que dispõem de maior e melhor 
infraestrutura de saúde; 

os custos de transporte de pacientes para os centros de referência para realização de propedêutica 
e/ou tratamento são elevados do ponto de vista financeiro e, naturalrnente, acrescidos de desgastes 
de ordem social, política, psicológica e ética; 

os custos de transporte indiscriminado de pacientes tendem a se elevar ou se manter, enquanto os 
custos da Telemedicina “de per si” devem ter diminuição progressiva; 

a implantação da Telemedicina tende à formação de uma rede de interconsulta entre os centros de 
referência e os serviços demandatários, dadas as facilidades tecnológicas existentes atualmente; 

a organização de redes de interconsulta favorece a interiorização e fixação dos recursos humanos 
de saúde nas comunidades distantes; 

a implantação da Telemedicina funciona como recurso instrucional para aprimoramento, 
reciclagem e educação continuada dos diversos tipos de profissionais envolvidos na organização 
dos sistema de saúde. 
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A utilização plena da Telemedicina, tanto como recurso para transmissão de imagens e registros gráficos, 
quanto como recurso para transmissão de debates, conferências, aulas etc, permite a obtenção de 
custo/benefício altamente favorável. 

6. OBEJETIVOS 

Geral

Desenvolver conceitos e tecnologias de redes de apoio ao exercício da atenção à saúde através de 
telemedicina, conferências e interconsulta. 

Específicos

Avaliação crítica das experiências em curso no mundo e análise de sua aplicabilidade ao caso 
brasileiro. 

Avaliação da disponibilidade de recursos tecnológicos para o desenvolvimento do sistema. 

Estabelecimento de protocolos de comunicação entre serviços de complexidade distinta. 

Desenvolvimento de protótipos de sistemas de interconsulta e telemedicina para disponibilização 
a todo o território nacional. 

7. METAS 
Produção de 20 módulos experimentais de Equipes de Saúde da Família, equipados para 

ação/emissão/recepção. 

8. ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS 

Sistematização de as experiência acumulada em telemedicina e inter-consultas, em vários países 
do mundo, foram impulsionados a desenvolverem práticas nesse campo. 

Desenvolvimento de protótipos tecnológicos e protocolos de processos de conexão entre serviços 
de complexidade distinta para o estabelecimento de sistemas de interconsulta à distância. 

Montagem dos protótipos experimentais em estados e municípios onde o PSF funcionar bem. 

Disponibilização das experiências ao conjunto dos gestores do SUS no país. 

9. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
Todo o território nacional, especialmente as regiões com menor cobertura de serviços convencionais. 
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10. CLIENTELA 
Equipes de Saúde da Família, priorizando-se aquelas que exerçam suas práticas em regiões que necessitem 
mobilização de transporte de pacientes, processo de referência e contra-referência. 

11. RESULTADOS ESPERADOS 
Gerar maior conforto para os pacientes e resolutividade para os serviços de saúde, com apreciável 

economia de recursos hoje empregados no transporte físico de pacientes. O estabelecimento de 
protocolos de processo e de tecnologias para o sistema de interconsulta à distância poderá ter o 
impacto positivo na organização do SUS no país. 

12. CUSTOS (em R$ 1.000,00) 
Consultoria................................................................................................................................................ 105.0 
Passagens ............................................................................................................................................... 11.025 
Diárias ........................................................................................................................................................ 11.7 
Publicações ..................................................................................................................................................... 0 
Eventos/Reuniões ...................................................................................................................................... 75.0 
Equipamentos (convênio) ............................................................................................................................... 0 
Transferência de recursos ............................................................................................................................... 0 
Serviços de Terceiros....................................................................................................................................... 0 
Total ..................................................................................................................................................... 202.725 

Grau de prioridade: 4 
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1. PROJETO 
Agentes em Ação – em Tempos de Prevenção. 

2. DURAÇÃO PREVISTA 
Início: fevereiro de 1999 
Término: dezembro de 2002 

3. ENTIDADE PROPONENTE 
Ministério da Saúde/Secretaria de Assistência à Saúde/Coordenação de Saúde da Comunidade. 

4. ENTIDADES CO-PARTICIPANTES 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 

5. JUSTIFICATIVA 
O projeto para educação à distância dirigido a agentes comunitários de saúde foi uma dos grandes 
investimentos realizados pelo Ministério da Saúde, em 1997, como etapa preparatória para a meta de 
ampliação do número de ACS no país. Em apoio a este projeto foi desenvolvida uma série de 25 programas 
em vídeo, chamada Agentes em Ação. Em linguagem leve, divertida, unindo aspectos lúdicos ao processo 
de aprendizagem, a produção da série mobilizou dezenas de técnicos das áreas programáticas do Ministério 
da Saúde, e terminou por articular a todos em torno da realidade e da proposta do PACS, o que fortaleceu o 
programa no âmbito do MS. 

O informe Agentes em Ação nasceu da idéia de se envolver as equipes de Agentes Comunitários de Saúde 
em ações de âmbito nacional e regional, coordenadas pelo Ministério da Saúde e desenvolvidas em parceria 
com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, sempre dentro da proposta de reforçar e aprofundar os 
conteúdos dos 25 programas em vídeo, num tom de convocação e de conversa informal com o ACS. 

De julho a novembro de 1998, foram editados três números deste informe e, numa rápida enquete junto às 
coordenações estaduais do PACS/PSF a iniciativa foi elogiada, e foi relatado que muitos agentes haviam 
escrito em resposta ao Ministro, que assinou as cartas de apresentação dos dois primeiros números. 

A continuidade deste projeto justifica-se, assim, pelo necessidade de maior envolvimento dos ACS, como 
parte dos sistemas locais de saúde, em ações de âmbito nacional e regional, de modo a ampliar sua 
percepção do contexto maior de saúde no qual se encontra inserido. 
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6. OBJETIVOS 
Geral

Sensibilizar e orientar as equipes de Agentes Comunitários de Saúde durante ações de âmbito 
regional ou nacional, de caráter emergencial e/ou sazonal, resultantes de parcerias entre o Ministério 
da Saúde e secretarias estaduais e municipais de saúde, com vistas a prevenção de doenças e/ou 
promoção de auto cuidados de saúde. 

Específicos
Reforçar e aprofundar os conteúdos abordados na série de 25 programas em vídeo – Agentes em 

Ação.
Oferecer para os agentes comunitários de saúde um instrumental a mais para a realização de seu 

trabalho.

7. METAS 
Produzir e distribuir 20 edições do informe Agentes em Ação – em Tempos de Prevenção. 

8. ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS 
Manutenção de estilo de linguagem semelhante ao utilizado na série Agentes em Ação. 
Definição dos temas, tendo em vista as demandas e sua relevância para a saúde pública em âmbito 

nacional ou regional. 
Envolvimento das áreas técnicas do Ministério da Saúde no briefíng técnico e na revisão dos 

conteúdos abordados. 
Mobilização das coordenações estaduais do PACS/PSF para que mobilizem as coordenações 

municipais quanto à importância do material, facilitando seu encaminhamento até às equipes. 

9. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
Áreas atingidas pela seca ou pelo Projeto para Redução da Mortalidade na Infância, ou a totalidade dos 
municípios onde o PACS encontra-se implantado. 

10. CLIENTELA 
Equipes de ACS atuantes nos municípios com PACS implantado. 

11. RESULTADOS ESPERADOS 
20 edições do informe Agentes em Ação produzidas e distribuídas. 
Conteúdos abordados na série Agentes em Ação reforçados e aprofundados, destacando-se para os 

ACS a importância do trabalho que realizam no cotidiano de suas comunidades. 
Áreas técnicas do Ministério da Saúde envolvidas no trabalho dos ACS, dentro da proposta de 

reorientação da organização dos serviços de saúde. 
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12. CUSTOS (em R$ 1.000,00) 
Serviços de Terceiros............................................................................................................................ 267.131 
Total ..................................................................................................................................................... 267.131 

Grau de prioridade: 1 
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1. PROJETO 
Produção de Materiais de Apoio às Atividades de Capacitação de Equipes de Agentes Comunitários de 
Saúde.

2. DURAÇÃO PREVISTA 
Início: fevereiro de 1999 
Término: dezembro de 1999 

3. ENTIDADE PROPONENTE 
Ministério da Saúde/Secretaria de Assistência à Saúde/Coordenação de Saúde da Comunidade. 

4. ENTIDADES CO-PARTICIPANTES 
Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro/Assessoria de Comunicação Social do Ministério da 
Saúde/Secretaria de Políticas de Saúde/Coordenações Técnicas das Secretarias Estaduais e Municipais de 
Saúde.

5. JUSTIFICATIVA  
A ênfase na capacitação dos profissioanis que integram as equipes de Saúde da Família tem sido uma das 
prioridades da Coordenação de Saúde da Comunidade. 

Neste contexto, uma vez que a estratégia Agentes Comunitários de Saúde é compreendida como etapa 
transitória para a implantação de Saúde da Família, as atividades de capacitação de novos ACS foram 
intensificadas tendo em vista as metas de expansão do número destes trabalhadores de saúde no país. Para 
atender a esta demanda, a COSAC investiu na produção da série de 25 programas em vídeo, Agentes em 
Ação, e iniciou o processo de revisão/atualização dos conjunto de oito manuais então utilizados na 
capacitação de ACS desde o início da implantação do PACS em 1991. 

Este trabalho teve início em julho de 1998 e deve se estender até a primeira metade de 1999. Após este 
processo de atualização, a reprodução dos manuais deve ser complementada à medida que as metas parciais 
de ampliação do número de agentes sejam alcançadas, ao longo do quadriênio 1999-2002. 

6. OBJETIVOS 
Geral

Oferecer instrumentos de apoio às atividades de capacitação de Agentes Comunitários de Saúde. 
Específicos

Produzir e distribuir aos municípios materiais educativos para apoio à capacitação de Agentes 
Comunitários de Saúde; 

Revisar e atualizar os conteúdos dos manuais que já vêm sendo utilizados na formação de novos 
ACS.
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7. METAS 
Revisão/atualização dos conteúdos do conjunto de oito manuais utilizados na capacitação de ACS. 
Produção e distribuição de oito novas edições de manuais. 

8. ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS 
Envolvimento das respectivas áreas técnicas do Ministério da Saúde no processo de revisão e 

atualização do conteúdo dos manuais; 
Promoção, com apoio logístico e técnico da Assessoria de Comunicação Social do Ministério da 

Saúde, da padronização visual dos manuais (capa e conteúdo); 
Intensificação da rede de distribuição dos manuais através das Secretarias Estaduais e Municipais 

de Saúde a fim de agilizar o processo de distribuição dos manuais junto às equipes de ACS. 

9. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
Equipes de ACS atuantes nos municípios com PACS implantado, nas 27 unidades federadas. 

10. CLIENTELA 
Agentes Comunitários de Saúde já incorporados e aqueles que venham a se incorporar. 

11. RESULTADOS ESPERADOS 
Manuais revisados e atualizados sob a perspectiva dos avanços da normatização do Sistema Único 

de Saúde e das novas demandas atendidas pelo PACS; 
Intensificação do processo de parceria entre a COSAC e as Coordenações Técnicas do Ministério 

da Saúde; 
Atendimento às demandas de capacitação de novos ACS e atualização daqueles que já estã 

trabalhando nas comunidades. 

12. CUSTOS (em R$ 1.000,00) 
Consultoria ...................................................................................................................................................... 0 
Passagens ........................................................................................................................................................ 0 
Diárias ............................................................................................................................................................. 0 
Publicações ........................................................................................................................................... 1.877.3 
Eventos/Reuniões ........................................................................................................................................... 0 
Equipamentos (convênio) ............................................................................................................................... 0 
Transferência de recursos ............................................................................................................................... 0 
Serviços de Terceiros....................................................................................................................................... 0 
Total ...................................................................................................................................................... 1.877.3 

Grau de prioridade: 1 
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1. PROJETO 
Revista Brasileira de Saúde da Família. 

2. DURAÇÃO PREVISTA 
Início: março 1999 
Término: dezembro 2002 

3. ENTIDADE PROPONENTE 
Ministério da Saúde/Secretaria de Assistência à Saúde/Coordenação de Saúde da Comunidade. 

4. ENTIDADE CO-PARTICIPANTES 
Pólos de Capacitação para Formação e Educação Permanente de Equipes de Saúde da Família. 
Instituições de Ensino Superior. 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 
Ministério da Educação e Desporto/CAPES. 
Organização Pan-Americana da Saúde. 
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS. 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS. 

5. JUSTIFICATIVA 
As metas de expansão do número de equipes de Saúde da Família no país representam um desafio a ser 
enfrentado pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 

Este desafio configura-se não só no nível físico, do aumento do número de equipes, mas sobretudo nos 
esforços para capacitação e formação de profissionais habilitados a compreender e desenvolver uma 
assistência integral à saúde da população em contraposição às tendências de especialização, do isolamento 
de variáveis socioeconômicas e culturais no entendimento dos fatores determinantes da doença. 

Estes esforços buscam, enfim, resgatar o conceito de saúde discutido há 20 anos em Alma-Ata e fazer valer 
um dos fundamentos básicos do Sistema Único de Saúde no Brasil, a eqüidade. 

Os resultados alcançados através das estratégias Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família ao 
longo dos últimos quatro anos confirmam e reiteram sua viabilidade na tarefa de reorganização dos serviços 
de saúde tendo como paradigma a promoção da saúde e a prevenção de doenças. No entanto, a mobilização 
de gestores e da própria população quanto a maior resolubilidade 
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do sistema de saúde sob a perspectiva da atenção à Saúde da Família por si só não tem sido suficiente para 
consolidar esta estratégia no país. 

É preciso envolver também as instituições de ensino superior, sobretudo aquelas destinadas à formação de 
médicos e enfermeiros. Neste sentido, o Ministério da Saúde, através da Coordenação de Saúde da 
Comunidade, iniciou um processo de articulação com estes núcleos de ensino a partir do estabelecimento de 
convênios para criação de 21 Pólos de Capacitação para Equipes de Saúde da Família. 

Os Pólos vêm desenvolvendo importante trabalho no desenho de currículos e implantação de programas 
para formação e educação permanente de profissionais atuantes em equipes de Saúde da Família. Tais 
atividades têm demandado uma produção de conhecimento específico, uma vez que a abordagem de Saúde 
da Família é um campo de conhecimento novo e ainda inexplorado no país. 

Desta forma, a proposta de criação da Revista Brasisileira de Saúde da Família representa uma oportunidade 
de se divulgar o conhecimento produzido através dos Pólos de Capacitação como também suscitar debates 
acerca dos desafios enfrentados na implementação de uma estratégia de Saúde da Família adequada a um 
país com diversidades regionais, culturais e socioeconômicas. Vale ressaltar que este projeto deverá fazer 
parte de um projeto mais amplo de criação de uma rede multi-institucional em Saúde da Família, como 
forma de ampliar a abrangência dos temas abordados, possibilitando um intercâmbio cada vez maior entre 
os diversos atores sociais envolvidos na construção do modelo de atenção à saúde no Brasil. 

6.OBJETIVOS 

Geral
Promover a disseminação de artigos e reportagens científicas bem como experiências de municípios 

brasileiros e de outros países na implementação da estratégia de Saúde da Família, a fim de contribuir 
para sua maior divulgação e aprofundamento teórico. 
Específicos

Divulgar estudos e trabalho científicos desenvolvidos como parte das atividades dos Pólos de 
Capacitação de Equipes de Saúde da Família; 

Fomentar debates em tomo do tema Saúde da Família, junto a profissionais de saúde e docentes. 

7.METAS 
Produzir e distribuir 11 edições da Revista Brasileira de Saúde da Família, com periodicidades 

semestral, em 1999, e quadrimestral, entre 2000 e 2002. 
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8. ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS 
Mobilização de profissionais envolvidos nas atividades de capacitação de equipes em Saúde da 

Família, para que registrem e divulguem seus trabalhos através da Revista; 
Formação de conselho editorial envolvendo técnicos e/ou consultores ligados ao Ministério da 

Saúde, OPAS, CONASEMS, CONASS e profissionais dos Pólos de Capacitação, cabendo a estes 
últimos, de forma rotativa, a coordenação editorial de cada edição da Revista; 

Articulação da produção científica da Revista ao estabelecimento de uma rede multi-institucional 
em Saúde da Família, cujo ponto focal será o Centro de Estudos Virtual em Saúde da Família. 

9. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
Instituições e profissionais atuantes em áreas relacionadas à Saúde da Família, nas 27 unidades federadas. 

10. CLIENTELA 
Técnicos dos Pólos de Capacitação, Formação e Educação Permanente em Saúde da Família, das 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, acadêmicos e pesquisadores com interesse na área de Saúde 
da Família. 

11. RESULTADOS ESPERADOS 
Onze edições da Revista Brasileira de Saúde da Família publicados e distribuídos. 
Trabalhos científicos em Saúde da Família desenvolvidos através dos Pólos de Capacitação 

divulgados, em caráter prioritário, através da Revista. 
Debates e discussões com base científica fomentados através da Revista. 

12. CUSTOS (em R$ 1.000,00) 
Consultoria ...................................................................................................................................................... 0 
Passagens ........................................................................................................................................................ 0 
Diárias ............................................................................................................................................................. 0 
Publicações ............................................................................................................................................... 491.5 
Eventos/Reuniões ............................................................................................................................................ 0 
Equipamentos (convênio) ................................................................................................................................ 0 
Transferência de recursos ................................................................................................................................ 0 
Serviços de Terceiros ...................................................................................................................................... 0 
Total ......................................................................................................................................................... 491.5 

Grau de prioridade: 1 
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1. PROJETO 
Articulação/Sensibilização das Universidades Públicas Brasileiras. 

2. DURAÇÃO PREVISTA 
Início: março de 1999 
Término: janeiro de 2002 

3. ENTIDADE PROPONENTE 
Ministério da Saúde/Secretaria de Assistência à Saúde/Coordenação de Saúde da Comunidade. 

4. ENTIDADE CO-PARTICIPANTE 
Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior- ANDIFES. 
Associação Brasileira de Universidades Públicas Estaduais e Municipais - ABRUEM. 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 
Lideranças Comunitárias. 
Movimentos Sociais em Defesa da Cidadania. 

5. JUSTIFICATIVAS 
Ao chegamos no final do século XX, a certeza da indissociabilidade ensino/pesquisa/extensão - sendo que a 
última é uma das finalidades da formação universitária – faz com que o mercado de trabalho, no campo da 
saúde, demande às Universidades brasileiras, um novo sentido “o da busca de uma nova justificativa do 
papel social da universidade”, de tal forma, que se obtenha maior legitimidade de sua função na construção 
do futuro. 

Nessa perspectiva, o Ministério da Saúde na condição de gestor nacional do Sistema Único de Saúde, vem 
empreendendo esforços na reversão do modelo assistencial, tendo a estratégia de Saúde da Família, como 
condição concreta de realizá-lo. 

Para que isto seja possível e se torne cada vez mais próximo da realidade, é necessário estabelecer parcerias 
e encontrar formas e estruturas fortes que possam, transformar o sistema de saúde brasileiro. 

O encontro entre as Universidades, os Serviços e as Comunidades pode ser o vetor da construção de uma 
utopia – fazer chegar saúde a todas as famílias excluídas do Brasil. Para tanto, devemos assumir posição na 
transformação da sociedade brasileira, a fim de que a Universidade seja um espaço aberto às discussões que 
viabilizem o pleno exercício da cidadania para a superação da exclusão ou marginalização que ainda 
mantém grande parte da população alheia ao exercício de seus direitos sociais, políticos e econômicos, 
como também 
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afastada do processo de transformação que se opera em todas as áreas do conhecimento humano. 

A especifìcidade da Universidade como instituição exige de seus integrantes a constante busca do equilíbrio 
adequado entre as demandas que lhe são socialmente exigidas e os saberes e as inovações que surgem do 
trabalho de seus professores, estudantes e funcionários técnico-administrativos. 

É oportuna a participação da Universidade em todos os movimentos que visem a superação das atuais 
condições de desigualdade e exdusão existentes no Brasil. A Universidade e, em especial, as Pró-Reitorias 
de Extensão devem estar abertas à indução de programas e projetos que visem enfrentar os problemas 
específicos produzidos pela situação de exclusão. 

Inúmeros programas e projetos em andamento já indicam esta vontade criadora da Universidade de 
participar ativamente da formulação e do equacionamento dos problemas nacionais. A falta de 
sistematização dessas atividades talvez ofereça um quadro incompleto para que se perceba o efetivo 
engajamento da Universidade Pública Brasileira na compreensão e transformação das condições atuais da 
vida brasileira. 

A Extensão Universitária tem, neste particular, o decisivo papel de promover a superação do isolamento em 
que os atores sociais são mantidos, condição agravada pela atual crise brasileira. A afirmação da soberania 
nacional passa pela mediação da construção da cidadania e é imprescindível que a Universidade, em suas 
diversas atividades, assuma um papel ativo neste processo. 

A Universidade passa a ter a cara da Sociedade, construindo cidadania, na medida em que seu cotidiano, 
conseguir inserir essa preocupação. Em outros termos, quando essa preocupação se tornar visível nas salas 
de aula, nos laboratórios e nas atividades extra campus. Enfim, quando ensino, pesquisa e extensão se 
harmonizam numa ação cidadã. Isso posto, é legítimo colocar o saber que a estratégia do Saúde da Família 
vem imprimindo no Brasil, com um forte potencial de integrar o ensino, os serviços de saúde e as 
comunidades, articulando valores e práticas, que valorizam o homem como vetor da modernidade. 

6. OBJETIVOS 
Geral

Estabelecer parceria com as Universidades Públicas Brasileiras buscando, uma ação sistemática e 
interativa entre as pró-reitorias de extensão e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, tendo o 
Programa de Saúde da Família como eixo condutor na mobilização das mudanças estruturais. 

80

A SAÚDE DA FAMÍLIA 
NO BRASIL 

Linhas Estratégicas para 
o Quadriênio 1999/2002 



Específicos
Propiciar a formação do indivíduo enquanto ser humano e social, a formação do cidadão, do 

profissional e do profissional-cidadão; 
Priorizar ações junto às comunidades de baixo poder aquisitivo, portanto, comunidades que 

necessitam potencializar sua organização política; 
Desenvolver ações em parceria com lideranças e instituições das comunidades e dos movimentos 

sociais;
Induzir a consolidação da organização das comunidades; 
Explorar e apropriar as vivências e experiências do cotidiano das comunidades para o 

desenvolvimento das ações, buscando e compartilhando reflexões e práticas sociais em uma relação 
mútua de ensino-aprendizagem; 

Implementar a socialização do saber acadêmico nas comunidades através das linguagens 
apropriadas, reconhecendo suas práticas sociais e valores culturais; 

Buscar a promoção de ações de caráter multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar, dentro 
de um processo de implantação gradativa, que resulte na integração e envolvimento com 
reconhecimento recíproco das comunidades e a Universidade. 

7. METAS 
Sensibilizar universidades para o desenvolvimento de ações sistemáticas e interativas com Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde em 100% das 27 unidades federadas. 

8. ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS 
Apresentação da proposta internamente no Ministério da Saúde, discutindo sua importância e 

pertinência.
Articulação, com o MEC, para a operacionalização do Projeto. 
Discussão, com representantes da Direção Executiva Nacional de Estudantes de Medicina e de 

Enfermagem, sobre a viabilidade do Projeto. 
Apresentação da proposta à Secretaria-Executiva do Comunidade Solidária para análise e 

solicitação de apoio. 
Estabelecimento de diálogo entre os representantes do CONASEMS, CONASS e Fórum de Pró-

Reitores de Extensão para discutir a viabilidade técnico/política do Projeto. 
Identificação de fontes e forma de financiamento ao Projeto. 
Encaminhamento à Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior 

(ANDIFES) e Associação Brasileira de Universidades Públicas Estaduais e Municipais (ABRUEM), 
para discussão da proposta e definição das responsabilidades na parceria. 

Reunião com os atores sociais envolvidos no Projeto para formular passos operacionais. 
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Definição de um grupo-tarefa responsável pelo acompanhamento da execução do Projeto. 
Estruturação da Rede Brasil para divulgação do Projeto, de preferência com a Comissão 

Nacional de Extensão do Fórum de Pró-Reitores de Extensão. 

9. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
Estados e municípios brasileiros que adotam o modelo de Saúde da Família, como estratégia de organização 
da assistência à saúde. 

10. CLIENTELA 
Acadêmicos e profissionais recém-egressos de cursos de Medicina e Enfermagem, técnicos de Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde, lideranças comunitárias e movimentos sociais pró-cidadania. 

11. RESULTADOS ESPERADOS 
Suportes metodológicos que dão sustentação a parceria entre as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde, Universidades e comunidades de trabalhos extensivos dirigidos à estratégia 
de Saúde da Família. 

Trabalhar o princípio da governabilidade, que relativiza a capacidade dos gestores e gerentes 
que operam o conhecimento das realidades. 

Disseminar o sentido da direcionalidade das ações de Saúde da Família, comprometendo-se 
com a definição dos níveis de responsabilidade dos sujeitos sociais envolvidos. 

Orientar e conduzir o vetor da aprendizagem pela prática da mudança, com base nos fatos 
concretos da vida. 

12. CUSTOS (em R$ 1.000,00) 
Consultoria ..................................................................................................................................................... 0 
Passagens ................................................................................................................................................ 17.64 
Diárias ..................................................................................................................................................... 18.72 
Publicações ..................................................................................................................................................... 0 
Eventos/Reuniões .................................................................................................................................... 120.0 
Equipamentos (convênio) ............................................................................................................................... 0 
Transferência de recursos ............................................................................................................................... 0 
Serviços de Terceiros....................................................................................................................................... 0 
Total ....................................................................................................................................................... 156.36 

Grau de prioridade: 2 
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1. PROJETO 
Sistema de Incentivos Financeiros para Redirecionamento do Ensino de Médicos e Enfermeiros. 

2. DURAÇÃO PREVISTA 
Início: janeiro de 1999 
Término: julho de 1999 

3. ENTIDADE PROPONENTE 
Ministério da Saúde/Secretaria de Assistência à Saúde/Coordenação de Saúde da Comunidade e Secretaria 
de Políticas de Saúde/Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Recursos Humanos para o Sistema Único 
de Saúde – CGDRHSUS/MS. 

4. ENTIDADES CO-PARTICIPANTES 
Ministério da Educação e do Desporto. 
Instituições de Ensino Superior. 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 

5. JUSTIFICATIVA 
A tradição de autonomia das instituições acadêmicas, por um lado, tem privilegiado uma importante 
capacidade de livre produção política. Por outro lado, isto tem resultado no afastamento destas instituições 
da realidade epidemiológica e sanitária e da prestação de serviços de saúde. 

Tal situação tem enviesado sua postura e influenciado profundamente os seus produtos – profissionais, 
investigação e serviços – que ganham vida própria, longe das necessidades sociais. A mudança destas 
posturas é um desafio de enormes proporções, que certamente é imprescindível para que no futuro possa se 
estreitar o processo de parceria entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e a academia. 

6. OBJETIVOS  
Geral

Incentivar as instituições acadêmicas para o desenvolvimento de novas metodologias de 
ensino/aprendizagem e para a mudança dos cenários de ensino que possibilitem a revisão de seus 
produtos (pessoal/investigação/serviços), de forma a adequá-los à realidade social. 

Específicos
Sensibilizar as instituições acadêmicas para a proposta de reorientação do modelo. 
Lograr a inserção precoce do processo de ensino na rede de serviços do SUS. 
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Reorientar as investigações acadêmicas para temas epidemiológicos e socialmente relevantes. 

Desenvolver novas metodologias de “transmissão” do conhecimento na área da saúde. 

7. METAS 
Sensibilizar instituições acadêmicas para a readequação de currículos de Medicina e de Enfermagem em 
100% das 27 unidades federadas. 

8. ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS 
Incentivo às mudanças nos ambientes onde se desenvolvem ensino e pesquisa para que possam ser 

mais representativos das práticas vigentes no SUS. No momento em que se quebre o ciclo hospital 
universitário/medicina tecnológico-dependente/ideologia profissional se poderá avançar na 
construção de um modelo que seja ao mesmo tempo mais efetivo para o SUS e para os futuros 
profissionais. Tais mudanças não se farão sem os respectivos incentivos financeiros. Os docentes 
deverão abandonar suas enfermarias e ambulatórios especializados e passarem a ensinar em 
ambulatórios da rede de serviços de saúde, e isso significa custos para os mesmos. A premiação do 
exercício docente em condições reais do SUS é a estratégia operacional deste projeto. 

Revisão metodológica das práticas de ensino. O modelo escolástico, taxonômico e cartesiano 
tradicional deverá ser substituído por metodologias problematizadoras, que estão muito mais 
próximas do “aprender real”. Certamente o êxito destas estratégias poderá se dar, caso se consiga 
estabelecer um trabalho conjunto com as associações de ensino (ABEM-ABEn), representações de 
dirigentes das IES (CRUB) docentes (ANDES) e de estudantes (DENEM) para inclusão desta 
proposta na pauta de eventos nacionais e regionais. 

9. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
Estados e Municípios com PACS/PSF implantados. 

10. CLIENTELA 

Para a etapa de sensibilização se pretende atingir o conjunto de escolas médicas e de enfermagem. 

Para o processo de apoio às mudanças, pretende-se apoiar efetivamente 20 escolas médicas e 30 
escolas de enfermagem que adiram a um processo de reforma dos processos educacionais e de 
investigação, de acordo com as necessidades do SUS. 
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11. RESULTADOS ESPERADOS 
Currículos que conjuguem alta qualidade e relevância social, centrados nos estudantes e 

resolutivos em relação aos quadros epidemiológicos. 
Instituições sensiblilizadas para a formulação do modelo. 

12. CUSTOS (em R$ 1.000,00) 
Em estruturação 

Grau de prioridade: 1 
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1. PROJETO 
Criação de Serviço Civil a ser Aplicado à Estratégia Saúde da Família. 

2. DURAÇÃO PREVISTA 
Início: janeiro de 1999 
Término: julho de 1999 

3. ENTIDADES PROPONENTE 
Ministério da Saúde/Secretaria de Assistência à Saúde/Coordenação de Saúde da Comunidade e 
Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Recursos Humanos para o Sistema Único de Saúde – 
CGDRHSUS/MS. 

4. ENTIDADES CO-PARTICIPANTES 
Ministério da Educação e do Desporto. 
Poderes Legislativo e Judiciário. 
Associações, Conselhos Regionais e Federações Profissionais. 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 

5. JUSTIFICATIVA 
Há cidades no Brasil que não contam com médicos residentes e certamente não os terão em futuro próximo. 
Localidades isoladas, de difícil acesso, vilarejos, todas as situações onde há necessidades sanitárias, sem 
profissionais para atendêlas. 

Esse projeto apresenta a possibilidade de estabelecer um serviço civil, de caráter obrigatório ou facultativo, 
que pudesse deslocar recém-egressos para essas regiões. Há uma vasta experiência acumulada na grande 
maioria dos países latino-americanos, destacando-se o México, onde o serviço civil obrigatório completou 
meio século. É objetivo também desse projeto ampliar as discussões sobre a extensão dos internatos rurais 
das instituições acadêmicas, a moldes do que já é praticado pelas Universidades Federais de Minas Gerais e 
Paraíba e que, há pelo menos 20 anos, vem aumentando consideravelmente a cobertura de ações de saúde 
em suas regiões. 

6. OBJETIVOS 
Geral

Criar condições para definição de prestação de serviço civil facultativo ou compulsório, que se 
situe entre a formatura e o direito do exercício 
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profissional, para apoio à ampliação de cobertura para áreas desassistidas.
Específicos

Conhecer e sistematizar as experiências existentes na América Latina. 
Formar opinião e decidir sobre a conveniência de adotar a experiência no Brasil. 

7. METAS 
Envolvimento de 700 estudantes dos cursos de Medicina e de Enfermagem em serviço civil voluntário, em 
municípios de atuação do PACS/PSF. 

8. ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS 
Verificação da legislação que regula o serviço civil voluntário para elaborar proposta a ser 

discutida com os gestores do SUS. 

Promoção de reuniões com os poderes legislativos que possam subsidiar uma decisão sobre a 
viabilidade de se ampliar a cobertura para áreas desassistidas, através da prestação de serviço civil 
facultativo ou compulsório, que se situe entre a formatura e o direito do exercício profissional. 

Realização de eventos onde se possa buscar consensos sociais sobre o serviço civil, junto ao corpo 
técnico do Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 

9. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
Estados e Municípios onde o PACS/PSF estão atuando. 

10. CLIENTELA 
Formadores de opinião: gestores sanitários, autoridades acadêmicas, poderes 
Legislativo e Judiciário; estudantes egressos de cursos de Medicina e Enfermagem. 

11. RESULTADOS ESPERADOS 
Construção de consensos sobre a oportunidade de promover o serviço civil no país, após análise 

criteriosa de suas vantagens e desvantagens. 

12. CUSTOS (em R$ 1.000,00) 
Consultoria................................................................................................................................................. 10. 5 
Passagens ................................................................................................................................................ 19.11
Diárias ...................................................................................................................................................... 12.09 
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Publicações ...................................................................................................................................................... 0 
Eventos/Reuniões ............................................................................................................................................ 0 
Equipamentos (convênio) ................................................................................................................................ 0 
Transferência de recursos ................................................................................................................................ 0 
Bolsa (valor a ser definido) ............................................................................................................................. 0 
Total ............................................................................................................................................................ 41.7 

Grau de prioridade: 3 
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1. PROJETO 
Vivência nas Unidades de Saúde da Família para Estudantes de Medicina e Enfermagem. 

2. DURAÇÃO PREVISTA  
Início: março de 1999 
Término: dezembro de 2002 

3. ENTIDADE PROPONENTE 
Ministério da Saúde/Secretaria de Assistência à Saúde/Coordenação de Saúde da Comunidade e 
Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Recursos Humanos para o Sistema Único de Saúde – 
CGDRHSUS/MS. 

4. ENTIDADES CO-PATICIPANTES 
Ministério da Educação e do Desporto. 
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. 
Universidades Federais, Estaduais e demais Instituições de Ensino Superior. 

5. JUSTIFICATIVA 
As Direções Executivas Nacional de Estudantes de Medicina e de Enfermagem – DENEM e DEENF, 
respectivamente, constituem entidades representativas destes grupos estudantis, sem fins lucrativos, que têm 
por princípios a defesa da vida, da ética, da consciência e da cidadania. 

Compostas por Coordenação Nacional e Coordenações Estaduais/Locais (Centro Nacional de Estudos e 
Pesquisas em Educação e Saúde), participam de diversas iniciativas, como o Projeto CINEAM (Comissão 
Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico), os Programas de Intercâmbios Internacionais, 
Cuba – Una Realidad a Conecer e Defesa dos Hospitais Universitários; bem como do Projeto de Resgate 
Histórico e Memória do Movimento Estudantil em Medicina e Enfermagem. 

Além do envolvimento nos projetos já citados, estas entidades têm uma grande capilaridade interna no 
conjunto dos estudantes, razão que facilita as discussões e os encaminhamentos no processo de revisão da 
formação dos profissionais da saúde: elas estão organizadas enquanto agentes sociais de transformação, 
buscando uma atuação consciente, dialogada e madura no contexto das forças políticas, econômicas e 
sociais, no sentido de efetivar a mudança do novo modelo assistencial de saúde no Brasil. 
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Por todos estes motivos, o presente projeto visa contribuir para a resolução dos problemas identificados na 
formação dos profissionais na área de saúde, causados, principalmente, pela abordagem biológica e 
tecnicista que apresentam os currículos, em detrimento dos aspectos humanísticos da relação do profissional 
e usuário. Dessa deficiência acadêmica resulta a formação de profissionais pouco qualificados para garantir 
o bem-estar físico, psíquico e social do ser humano, como rege a Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Diante dessa realidade, que evidencia muitos problemas na atuação profissional onde o principal 
prejudicado é o usuário do sistema de saúde, com isso, propõe-se que os alunos contribuam com o resgate 
do compromisso social das Universidades, Faculdades e outras Instituições de Ensino Superior, perante as 
comunidades. 

Convivendo, durante a graduação, com a realidade do Sistema de Saúde, o estudante pode ter a 
oportunidade de observar suas possibilidades e limitações, além de poder aprender com o exercício de 
relações humanas mais ricas e solidárias. Essa prática contribui para o formação de um perfil autônomo, 
crítico e transformador, o que favorecerá a realização profissional futura. É importante justificar que a 
estruturação desse projeto levará em conta um forte componente interdisciplinar, multiprofissional e 
intersetorial, possibilitando o conhecimento e o aprendizado do trabalho em equipe. Assim, o projeto 
justifica-se pelo seu propósito, que é valorizar a matéria-prima dos profissionais de saúde – o ser humano – 
e, para tanto, aprimorar a qualidade do profissional formado. 

6. OBJETIVOS 
Geral

Contribuir para o amadurecimento técnico, político e social dos estudantes de Medicina e de 
Enfermagem. 

Aproximar os estudantes da realidade de saúde/doença das famílias brasileiras. 
Específicos

Preparar atores que venham a se comprometer com Saúde da Família em suas localidades e, ao 
mesmo tempo, entenderem que o processo de formação na área da saúde deve ocorrer de forma 
articulada com essa realidade. 

Promover trabalhos multidisciplinares com os profissionais e graduandos, possibilitando o contato 
e o aprendizado complementares dos estudantes de Medicina e de Enfermagem. 

Inserir as entidades de Medicina e Enfermagem – DENEM e DEENF – enquanto entidades de 
cunho institucional, no cenário de Saúde da Família, a fim de que possam dar a sua contribuição na 
mudança do atual modelo de atenção à saúde. 
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7. METAS 
Envolvimento de 4.800 estudantes de Medicina e de Enfermagem, em Unidades de Saúde da Família. 

8. ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS 

Formação de uma Coordenação Nacional responsável pelo acompanhamento da execução do 
projeto. 

Envolvimento, no processo, dos Coordenadores Estaduais do PACS/ PSF, Conselho Nacional dos 
Secretários Estaduais de Saúde (CONASS); Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde 
(CONASEMS); Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), Federação Nacional dos Médicos 
(FENAM); Conselho Federal de Medicina (CFM); Associação Brasileira de Pós-Graduação em 
Saúde Coletiva (ABRASCO); Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), Associação 
Brasileira de Enfermagem (ABEn). 

Realização de oficina de trabalho para definir cronograma de operacionalização do Projeto. 

9. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
Todas as Unidades Federadas do Brasil, prioritariamente, os estados e municípios das regiões Norte e 
Nordeste.

10. CLIENTELA 
Estudantes de Medicina e de Enfermagem. 

11. RESULTADOS ESPERADOS 

Compreensão, por parte dos estudantes, da estruturação e funcionamento da estratégia de Saúde da 
Família. 

Consolidação de uma rede de apoio pedagógico em todo o território nacional, a fim de garantir o 
caráter científico do projeto e também de produzir pesquisas nas diversas áreas do conhecimento 
como: Planejamento e Gestão, Epidemiologia, Pesquisa em Ciências Sociais, Trabalhos 
Comunitários, Educação em Saúde, controle Social, Recursos Humanos e Mercado de Trabalho, 
Bioética, etc. 

Mobilização estudantil, em vários pontos do país, em defesa dos elementos de sustentabilidade da 
estratégia de Saúde da Família e dos seus princípios operacionais. 
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12. CUSTOS (em R$ 1.000,00) 
Consultoria.................................................................................................................................................. 28.0 
Passagens ........................................................................................................................................................ 0 
Diárias ............................................................................................................................................................. 0 
Publicações ...................................................................................................................................................... 0 
Eventos/Reuniões ............................................................................................................................................ 0 
Equipamentos (convênio) ................................................................................................................................ 0 
Transferência de recursos ................................................................................................................................ 0 
Bolsa.......................................................................................................................................................... 240.0 
Total .......................................................................................................................................................... 268.0 

Grau de prioridade: 2 
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