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Resumo

Considera-se importante potencializar o processo de integração em serviço entre 

equipes de saúde e instituições de ensino formadoras dos profissionais de saúde, uma vez 

que o cenário de aprendizado prático e teórico extrapola a academia, envolvendo também o 

local de trabalho. Este estudo objetivou avaliar as percepções de um grupo de pesquisa (GP) 

de uma instituição de ensino superior e de um grupo de profissionais de saúde que trabalham 

em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) sobre o processo de integração ensino-serviço-

saúde. Trata-se de um estudo de caráter descritivo-exploratório com abordagem qualitativa. 

A pesquisa foi desenvolvida com seis participantes de duas UBSs e quatro participantes 

de uma instituição de ensino superior. Os dados foram coletados por meio de entrevista 

semiestruturada aberta e analisados por categorização, com base no método de análise de 

conteúdo. Após organizados, os dados de pesquisa resultaram três categorias: problemática da 

integração em saúde; importância dos papéis desempenhados pela equipe multiprofissional; 

mudanças nas práticas de saúde. Constatou-se que o processo de integração ensino-serviço-

saúde requer muito diálogo e retomada de pactuações. Embora os resultados encontrados 

possam demonstrar que houve descontentamentos de ambas as partes com a integração 

proposta, como em qualquer trabalho, considera-se que o processo de integração investigado 

precisa ser melhorado, qualificando, desenvolvendo e capacitando seus membros. 

Palavras-chave: Ensino. Serviços de saúde. Atenção primária. Educação em saúde.
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INTEGRATION EDUCATION-HEALTH-SERVICE BETWEEN 

A GROUP OF RESEARCH AND BASIC HEALTH UNITS

Abstract

The integration process in services between health teams and educational 

institutions that graduate health professionals are considered important, since the scene of 

the practical and theoretical learning exceeds the academy, also involving the workplace. 

This study aimed to evaluate the perceptions of a research group of a higher education 

institution and of a group of health professionals who work in Primary Health Care Centers, 

on the teaching-service and health integration process. This is a descriptive exploratory 

study with a qualitative approach. The research was developed with six participants of two 

Primary Health Care Centers and four participants of a higher education institution. Data were 

collected through open semi-structured interviews and analyzed by categorization, based 

on the content analysis method. After organizing the data of the research, three categories 

turned out: problems of integration in health; the importance of the role played by the multi-

professional team; changes in health practices. It was found out that the integration process 

of teaching-service-health requires a lot of dialogue and retaking pacts. Although the results 

may have shown dissatisfaction on either side with the proposed integration, as in any job, 

it is considered that the integration process investigated needs to be improved, qualifying, 

developing and empowering its members.

Keywords: Education. Health services. Primary care. Health education.

INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN-SALUD SERVICIO ENTRE UN 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y UNIDADES BÁSICAS DE SALUD

Resumen

Es importante mejorar el proceso de integración en el servicio entre los 

trabajadores de salud y las instituciones educativas que forman profesionales de la salud, una 

vez que el escenario de aprendizaje práctico y teórico va más allá de la academia, implica 

también el lugar de trabajo. Este estudio evaluó las percepciones de un grupo de investigación 

de una institución de educación superior y un grupo de profesionales de la salud que trabajan 

en Atención Primaria, sobre el proceso de integración de educación-servicios y salud. Se trata 

de un estudio exploratorio descriptivo con enfoque cualitativo. La investigación se llevó 
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a cabo con seis participantes de dos Unidades Básicas de Salud y cuatro participantes de 

una institución de educación superior. Los datos fueron recolectados a través de entrevista 

semiestructurada abierta y analizados por categorización basada en el método de análisis de 

contenido. Después de organizados los datos de investigación resultaron en tres categorías: 

problemas de integración en materia de salud; la importancia de las funciones desempeñadas 

por el equipo multidisciplinario; los cambios en las prácticas de salud. Se encontró que el 

proceso de integración de enseñanza-servicio-salud requiere mucho diálogo y la reanudación 

de pactos. Aunque los resultados pueden mostrar que hay un descontento de ambas partes 

con la propuesta de integración, al igual que con cualquier tipo de trabajo, se considera que 

el proceso de integración investigado debe mejorarse, para la calificación, el desarrollo y el 

empoderamiento de sus miembros.

Palabras clave: Educación. Servicios de salud. Atención primaria. Educación para la salud.

INTRODUÇÃO

A busca por saúde sempre foi uma preocupação para as pessoas. Para enfrentar 

tal situação, o Sistema Único de Saúde (SUS), em seu processo evolutivo, com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), conceituou saúde como o resultado de um processo de embates 

teóricos e políticos. O fato de antes ser entendida simplesmente como ausência da doença 

permitiu um cenário de desigualdades, insatisfação, exclusão, baixa qualidade na educação e 

falta de comprometimento profissional.1

Diante dessa realidade fizeram-se necessárias mudanças urgentes na formação 

dos profissionais, as quais incluem reflexão, diálogo, participação, comprometimento, 

integração e transformação da interface entre o ensino e os serviços de saúde. A integração 

ensino-serviço é entendida como sendo o trabalho coletivo e integrado de estudantes e 

professores dos cursos de formação na área da saúde com trabalhadores que compõem as 

equipes dos serviços de saúde, envolvendo também os gestores. Esse processo de trabalho 

precisa promover a qualidade de atenção à saúde individual e coletiva, a formação 

profissional e o contentamento dos trabalhadores dos serviços de saúde.2

Nesse cenário de transformação surgiu a Educação Permanente em Saúde (EPS), 

como política pública nacional, na perspectiva de articular intersetorial e interdisciplinarmente 

o desenvolvimento do trabalho e do ensino, a partir do compromisso legal, moral e ético com 

a cidadania.3 A EPS nasceu com o propósito de aprimorar o método educacional em saúde, 

tendo o processo de trabalho como seu objeto de transformação. Teve como meta melhorar a 



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.38, n.4, p.784-802 

out./dez. 2014 787

qualidade dos serviços, visando alcançar equidade no cuidado, tornando-os mais qualificados 

para o atendimento das necessidades da população.4 

Na EPS, projetos pedagógicos referem-se a certa organização dinâmica 

da educação, ampliação e potencialização, via dispositivos pedagógicos, dos atos 

de pensar, aprender e conhecer relativos a um atuar/proceder.5 A condição da 

aprendizagem diferencia-se do cotidiano normal de uma academia quando este fato 

ocorre dentro do local de trabalho. O educador deve promover o desenvolvimento 

de habilidades em seus alunos para que exerçam suas atividades em um contexto 

interdisciplinar. Seu papel principal é o de transformar realidades, fazendo fluir sistemas 

que as aproximem e as integrem.6 

A educação em saúde valoriza os contextos sociais, econômicos e 

culturais da comunidade, aliados ao processo de promoção da saúde, por intermédio 

do processo de aprendizagem.7 Para isso, é crucial que os profissionais comecem a 

compreender a promoção da saúde como um campo de práxis capaz de transformar 

a realidade social e a sua própria prática.8 É importante potencializar o processo de 

integração em saúde entre as equipes de saúde e as instituições de ensino formadoras dos 

profissionais, uma vez que o cenário de aprendizado prático e teórico, além de ocorrer na 

academia, também envolve o local de trabalho. 

O processo de interação na saúde visa melhorar a qualidade do atendimento 

prestado, além de motivar, articular e potencializar a relação entre as equipes de saúde e 

as instituições de ensino. É necessário imbricar, entrelaçar e efetivar esse processo como 

caminho percussor da atenção à saúde de qualidade. Não é possível se pensar a interface 

entre o ensino e o trabalho sem remeter-se à educação permanente. É necessário 

contextualizar a integração ensino-serviço-saúde nesse processo, pois envolve profissionais 

de saúde, docentes e discentes, tendo como meta melhorar a formação, a relação e a 

atenção em saúde.2 

A necessidade de atualização contínua diante das mudanças constantes das 

políticas de atenção à saúde e à educação instiga a reflexão sobre como o grupo de pesquisa 

(GP) em diabetes, hipertensos e fitoterápicos de uma Instituição de Ensino Superior (IES) 

potencializa o processo de integração em saúde com as equipes de saúde das Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs) em um município do Rio Grande do Sul (RS).

O estudo objetivou avaliar as percepções de um GP de uma IES e de um grupo 

de profissionais de saúde que trabalham em UBS sobre o processo de integração ensino-

serviço-saúde.
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METODOLOGIA

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo com abordagem qualitativa. 

A população estudada foi composta por pesquisadores que fazem parte do Projeto de 

Pesquisa “Estudo de Plantas Nativas Hipoglicemiantes” de uma IES e pelos profissionais que 

fazem parte da equipe de saúde de duas UBSs de um município do RS. 

As atividades do GP “Estudo de Plantas Nativas Hipoglicemiantes” da IES foram 

desenvolvidas no período de 2009 a 2013, sendo iniciadas com três pesquisadores e dois bolsistas. 

O campo de ação foi em serviços de saúde de vários municípios da região de abrangência da 

IES. Devido à proporção que a pesquisa tomou, o grupo cresceu e fizeram parte também alunos 

egressos do curso de mestrado e alunos bolsistas de iniciação científica de diferentes áreas da 

saúde, como Biologia, Fisioterapia, Nutrição e Enfermagem. Em consequência, o trabalhou 

caracterizou-se como integrado, interdisciplinar e multiprofissional. É importante destacar que 

o GP teve como meta integrar o grupo de pesquisadores (professores e bolsistas) vinculados ao 

projeto com usuários de UBSs e os profissionais destas unidades.

Participaram seis profissionais de saúde das UBSs, sendo dois enfermeiros, 

um nutricionista, dois agentes comunitários de saúde e um técnico de enfermagem. Na IES 

participaram quatro sujeitos do GP em diabetes, hipertensos e fitoterápicos, sendo dois docentes, 

um Mestre e um Doutor, um estagiário e um bolsista de iniciação científica. A divulgação do 

estudo e o convite aos participantes foram realizados pela pesquisadora principal via e-mail. 

Foram incluídos os trabalhadores das UBSs e os pesquisadores integrantes do 

GP da IES. Os profissionais que não fizeram parte da equipe regular de profissionais da UBS, 

bem como os sujeitos que não puderam comparecer no horário e na data agendados para o 

encontro, foram excluídos da pesquisa. 

A coleta de dados, tanto dos profissionais das UBSs quanto dos participantes do 

GP, foi realizada por meio de entrevista individual, semiestruturada e, posteriormente, transcrita. 

A coleta de dados cessou quando, ao codificar e analisar os dados, novas propriedades não 

vieram a emergir. Após a coleta dos dados foi realizada a análise de conteúdo.9 

As considerações éticas foram respeitadas e os participantes foram informados 

sobre os objetivos da investigação, sua forma de participação, sendo convidados a assinar 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para manter o sigilo da identidade 

dos entrevistados, as falas dos sujeitos da IES foram identificadas por Ea, Eb, Ec e Ed. 

Os entrevistados das UBSs foram identificados por E1, E2, E3, E4, E5 e E6. No decorrer 

dos resultados e da discussão os profissionais de saúde das UBSs foram denominados como 

“profissionais”, e os profissionais pesquisadores da IES, como “pesquisadores”.
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Para atender aos critérios éticos, foram respeitados os preceitos contidos na 

Resolução nº 466/2012, que trata de pesquisa envolvendo seres humanos.10 A proposta foi 

encaminhada ao Conselho de Ensino e Pesquisa, tendo sido aprovada pelo protocolo CAAE 

02868712.7.0000.5310.

RESULTADOS

A análise dos dados possibilitou a construção das seguintes categorias: 

problemática da integração em saúde; importância dos papéis desempenhados pela equipe 

multiprofissional; mudanças nas práticas de saúde para integração ensino-serviço. Na sequência 

a configuração dessas categorias, de acordo com as falas dos sujeitos de pesquisa.

A PROBLEMÁTICA DA INTEGRAÇÃO EM SAÚDE

Os profissionais demonstraram ter conhecimento sobre o processo de integração 

ensino e serviço, mas salientam que tiveram dificuldades no processo, como se pode observar 

em uma das falas de um profissional.

Percebo distância entre os grupos (Universidade e UBS). Eles não 
conseguiram fazer essa integração e nem EPS. (E2)

Para os pesquisadores, o GP possui bom relacionamento entre si, faz integração 

e realiza permanentemente EPS, como evidenciado na fala a seguir.

Toda semana a gente tem artigos, pra gente ler sobre diabetes pra entender 
melhor o tema. (Ed)

Integração em serviço para ambos os profissionais evidenciou o significado 

de entrosamento, ou de uma relação muito próxima de aprendizagem, sempre com 

muito diálogo. Embora não tenha ocorrido uma integração como os profissionais da saúde 

gostariam, nem por isso os integrantes deixaram de se relacionar com o GP e dentro do seu 

cotidiano de trabalho, ou seja, tentaram integrar ensino e serviço. 

Os profissionais das UBSs referiram que as ações desenvolvidas pelos pesquisadores 

da IES nos serviços das UBSs necessitam de algumas modificações, com vistas a melhorias no 

processo de potencialização e integração em saúde. Os entrevistados relataram que a pesquisa 

desenvolvida pela IES, que tinha como objetivo integrar e permanentemente ensinar, não foi 

explicada de maneira que todos entendessem os objetivos da proposta. Ainda, os profissionais das 

UBSs apontaram que as atividades desenvolvidas pela pesquisa introduzida pela IES com a equipe 

de saúde e a comunidade eram rápidas e pouco detalhadas, deixando-os insatisfeitos. 
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Para os pesquisadores, o processo potencializador de integração em serviço 

aconteceu naturalmente entre os membros do GP. Contudo, foi percebido que quando os 

mesmos realizavam a prática assistencial com os profissionais das UBSs, a integração entre as 

equipes não acontecia de forma natural, como observado na fala abaixo.

Para alguns, o projeto sobre diabetes vinha como uma coisa a mais, como 
uma tarefa a mais. Então elas simplesmente faziam o esforço básico pra 
dizer nós convidamos as pessoas, se elas vierem ou não isso não é tão 
significativo. (Eb)

Os pesquisadores relataram alguns aspectos facilitadores utilizados pelo GP 

da IES para potencializar a integração em serviço. Os investigadores apontaram os agentes 

comunitários de saúde como membros facilitadores no processo potencializador de integração 

em serviço por meio da EPS, como evidencia o depoimento de Eb.

Eu entendo os agentes de saúde como intermediários no processo. (Eb)

Outro ponto destacado pelos pesquisadores foi o fato de alunos egressos 

trabalharem nesses serviços, uma vez que os estudantes facilitavam o trabalho do grupo, além 

de acolher os pesquisadores, conforme se depreende da fala expressa a seguir.

Quando tinha alunos egressos nossos, quando tinha alunos que sabiam 
da equipe do trabalho da UNIVATES, a coisa era muito fácil, fluía e eram 
receptivos. (Eb)

Tendo consciência da pouca integração entre UBS e GP, os pesquisadores 

apontaram que não é tarefa fácil formar profissionais de saúde, constituindo-se em um desafio 

para a universidade, como expôs Ea.

Temos que avaliar se era nós, gestores ou lideranças, ou se a relação dos 
alunos monitores era assim, porque esse é um desafio também para quem 
forma profissionais de saúde. (Ea). 

Diante desse contexto, a presença do professor com os alunos nas UBSs se 

configurou em uma ferramenta fundamental para a ocorrência de uma relação simpática 

entre equipes (UBSs e GP). 

A IMPORTÂNCIA DOS PAPÉIS DESEMPENHADOS  

PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

O processo multiprofissional e interdisciplinar foi salientado pelos pesquisadores 

como estratégia para melhorar a relação entre equipes e pacientes. A importância de que 
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outros profissionais da área da saúde atuem no processo potencializador de integração em 

serviço é evidenciada nas falas abaixo citadas.

Então equipes multiprofissionais, interdisciplinares se juntaram pra 
conseguir estabelecer estratégias bem reais, que os pacientes precisavam 
e que a equipe conseguisse alcançar, né? (Ea)

E faziam parte vários graduandos de várias áreas, tinha da biologia, 
biomedicina, fisioterapia e os professores também de diversas áreas 
biológicas. (Ed)

A percepção da importância da figura do professor como representante e líder 

do processo ficou evidente, como relatou Eb.

Percebi uma relação muito positiva com uma das unidades onde sempre 
um professor acompanhava e nós conhecíamos a secretaria da saúde, as 
pessoas eram um grupo fiel. (Eb)

Em outras situações do processo potencializador de integração em serviço, o 

GP proporcionou momentos importantes para eles, mostrando que as equipes das UBSs são 

essenciais. Foi dada autonomia para eles terem voz ativa, o que é de suma importância. Trata-se 

de uma forma de valorizar esses profissionais e eles poderem contribuir para a qualidade de vida 

da população, uma vez que são eles que têm o conhecimento da realidade daquela comunidade. 

Os pesquisadores têm consciência de que uma das dificuldades encontradas 

durante o processo potencializador de integração em serviço foi a falta de comprometimento 

por parte das equipes das UBSs. Em alguns serviços de saúde a equipe ignorava o GP, dando 

apenas o espaço para que trabalhassem. Talvez tenha faltado a comunicação necessária para 

que desenvolvessem um tratamento amigável, promovendo, assim, a necessária integração 

ensino-serviço-saúde. 

Outro fator marcante e que merece destaque foram as eleições para prefeito, 

que acabaram interferindo negativamente no desenvolvimento do trabalho integral das 

equipes de saúde com o GP da IES, uma vez que os profissionais das UBSs não tinham 

certeza se continuariam no serviço público após as eleições. Tal situação prejudicou 

visivelmente o trabalho interdisciplinar e multiprofissional desenvolvido pelo GP da IES. 

Já os profissionais que tinham certeza de que continuariam em seus cargos mantiveram uma 

postura ética e continuamente trabalharam com o GP, como sugerem as falas a seguir.

E um fato marcante a eleição de outubro fez com que os últimos dois 
meses fizesse com que literalmente algumas pessoas jogassem a toalha ou 
lavassem as mãos, pois já sabiam que no fim do ano já não estariam mais 
trabalhando. (Eb)
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As equipes que estavam querendo continuar no emprego, porque 
seu partido conseguiu ganhar as eleições. [...] elas é que falavam em 
continuidade. (Eb)

Ainda, ficou evidente nas falas dos entrevistados que o processo de integração se inicia 

em sala de aula e desenvolve o estudante. No entanto, quando um membro do GP sai, este grupo se 

sente prejudicado, uma vez que interfere na continuidade do processo, como ressaltou Ea.

Nós vibramos quando um aluno nosso consegue um emprego melhor, 
consegue uma bolsa diferente, mas isso tira o caráter da continuidade. (Ea)

Foi destacado pelos pesquisadores que o professor, enquanto líder, distanciou-se 

um pouco do processo potencializador de integração em serviço por meio da EPS em função 

de sua vida acadêmica diária, como mostra a fala a seguir.

A gente também ficou um pouco distante, dessas questões tu desencadeia 
o processo e depois quem faz o contato são nossos alunos [...] Eu vejo 
assim: falhas de ambos os lados, nós como lideramos um processo desses, 
nós temos que estar indo mais e mais vezes aos locais, fazer o contato com 
a coordenadora do setor de saúde do local. (Eb)

MUDANÇAS NAS PRÁTICAS DE SAÚDE PARA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO

Os profissionais destacaram que o trabalho do GP da IES não foi muito 

satisfatório, pois entenderam que deveria haver uma relação melhor estruturada. A falta de 

uma comunicação efetiva entre as equipes pode ter contribuído para a pouca integração 

entre ensino e serviço, como mostram as falas a seguir.

Aqui com nós, não teve uma relação. Porque eles vieram e utilizaram o 
espaço, e o nosso trabalho foi paralelo a eles, mas não em conjunto [...] 
Eles precisaram da nossa ajuda, sim, e a gente ajudou no que foi possível 
e também o que eles trouxeram eu acho que foi bem importante, bem 
legal assim, os métodos deles, os exames que eles trouxeram eu acho que 
foi uma coisa bem diferente assim. Eu acho que é bem importante essa 
relação da IES com os postos [...] eu acho que é cada um ajudar ao outro, 
um pergunta ao outro. (E6)

A IES tem todo o conhecimento e nós conhecemos as pessoas aqui e nós 
vamos nas casas, e mais ou menos conhecemos os comportamentos da 
pessoa. (E4)

Diante do exposto, percebe-se a necessidade de impulsionar o processo de 

integração ensino-serviço, por meio de diálogo, aproximando os grupos para uma relação 

de confiança e de amizade. Mesmo havendo dificuldades no processo de integração 

ensino-serviço, nem por isso o GP deixou de trabalhar paralelamente com os profissionais 
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de saúde. Mesmo apresentando essa dificuldade, pode-se destacar que o GP contribuiu 

com os profissionais de saúde das UBSs. Foi por meio do contato que ensinaram à 

comunidade e às equipes de saúde sobre a importância do uso correto do chá “pata de 

vaca”, como é popularmente conhecido. Além disso, o conhecimento que o GP levou para 

o serviço de saúde surge como uma mudança nas práticas em saúde, pois foi salientado que 

a IES tem o conhecimento científico e compartilha este com os profissionais de saúde, com 

o intuito de ajudar tais trabalhadores a promoverem qualidade de vida à população. Vejam 

as falas a seguir:

Foi assim, por um lado, bem proveitoso, o que o grupo trouxe. Tu até 
pode ter escutado falar, mas se não tem comprovação científica e tu não 
escuta de alguém que estuda nessa área não tem como tu dizer toma isso 
que faz bem, porque pode ter efeito bem o contrário, e daí tu que vai ter 
dito pra essa pessoa. (E6)

Então sempre dão resultado para algumas pessoas. Claro, acho que toda 
a pesquisa é interessante, né? Mas assim até é bom para o grupo aqui 
(UBS), se preocuparem mais com a comunicação. Né? Quantas vezes vão 
fazendo e não falam. (E1)

Os pesquisadores expressaram que acreditam que as mudanças acontecem com 

o tempo e que a comunidade faz parte desse processo, quando integrada em uma relação de 

confiança. Outro ponto mencionado pelos pesquisadores nesse processo foi a importância do 

conhecimento sobre o uso correto do chá, popularmente conhecido como “pata de vaca”, 

utilizado na medicina popular como hipoglicemiante, conforme as falas a seguir.

Não pode ser bom só pra UNIVATES, tem que ser bom para as equipes 
[...] prefeituras, elas querem botar na sua propaganda de que desenvolveu 
projetos, que tá próxima a uma universidade isso é marketing é visão 
integrada de saúde. (Eb)

E a gente ia lá levava lanche e conversava com eles. Buscava sempre interagir 
com eles perguntava sobre a vida, né? [...] não era uma coisa assim tão, ia lá, 
coletava sangue e deu. A gente procurava compreende, via se eles estavam 
tomando certinho o chá direitinho que era disponibilizado. (Ed)

Os profissionais entendem que o processo potencializador de integração em 

serviço envolve educação multiprofissional e interdisciplinar, com diferentes profissionais da 

área da saúde, na busca por transformações entre ensino e serviço, visando a qualificação 

de todos com o propósito de melhorar a saúde da população, como pode ser observado nas 

falas a seguir.

É muito importante este contato da Universidade com a equipe, muito 
bom, porque com isso há uma troca de conhecimento. (E1)
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Juntar as redes porque a gente pode auxiliar a gente tá aqui pra isso, a 
gente tá à disposição. (E4) 

É pesquisar, nós aqui fazemos, pesquisamos um assunto e debatemos com 
o médico a enfermeira [...]. (E5)

Na percepção dos profissionais, o processo multiprofissional e interdisciplinar é 

algo importante e necessário que busca a integralização entre serviço e ensino. O processo de 

EPS representa um desafio importante. Eles acreditam que, de alguma forma, fazem EPS nos 

seus locais de trabalho, como se depreende de seus posicionamentos. 

Eu acredito que EPS seja uma coisa para auxiliar no dia a dia, é uma forma 
de orientação, de tirar as dúvidas, participar e dar orientação e explicação 
[...]. (E4)

Educar as pessoas pra que elas possam se cuidar mais é isso, exemplo 
ensinar tomar a medicação de maneira correta ou usar os fitoterápicos. (E6)

É um entrosamento onde todos se ajudam e conversam sobre um 
determinante em comum, uma troca, então não só a gente leva, mas eles 
pesquisam e trazem. (E2)

Para os profissionais, trocar informações, atualizar-se, participar e aperfeiçoar-se faz 

parte do processo permanente de educação em saúde. Tendo ciência desse desafio, os respondentes 

ainda salientaram que o entrosamento se faz necessário, pois é pela interação indissociável que se 

conduz uma educação de qualidade para todos os envolvidos nas práticas de saúde.

DISCUSSÃO

Evidenciou-se que a integração ensino-serviço-saúde representa um 

processo desafiador e se encontra permeada por algumas questões (problemas) que 

precisam ser repensadas. Constatou-se a importância dos papéis desempenhados pela 

equipe multiprofissional na efetividade da integração entre ensino e serviço. O processo 

de integração ensino-serviço requer comunicação constante, comprometimento e 

disponibilidade de participação de todos os atores envolvidos nesse processo. É necessário 

desenvolver um trabalho em conjunto entre a IES e as UBS, baseado em diálogo, informações 

e explicações, promovendo, dessa forma, integração entre as instituições. 

O processo de formação em saúde, que visa qualidade da atenção às pessoas 

e da gestão de sistemas e serviços, requer compreensão da integralidade e humanização da 

atenção. Tal formação demanda a promoção e o desenvolvimento de gestão participativa e 

condições de responsabilidade e habilidade para com a educação permanente.11 É relevante 

a inserção do termo integralidade na consciência crítica dos profissionais de saúde e da 
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comunidade, para que, partindo de um contexto complexo e com o qual estão em constante 

interação, permitam a ocorrência de ações transformadoras integradas e mútuas.12

A formação de profissionais de saúde na perspectiva da integralidade é uma 

proposta desafiadora, pois denota a ruptura de um modelo tradicional de formação, demanda 

reorganização dos serviços e análise crítica dos processos de trabalho. Para isso, é necessário 

ousar e ser capaz de adotar uma nova visão de mundo, a qual se reflete na maneira como 

se enfrenta usuário, o seu sofrimento e as suas inserções na realidade do meio que o 

cerca. Valorizar o conhecimento que é cotidianamente produzido nas unidades de saúde, 

articulando-o com o que é produzido no âmbito da universidade, é um passo fundamental 

para uma adequada formação de profissionais. É preciso saber questionar, criar, agregar 

conhecimentos e experiências, bem como apresentar novas soluções para os problemas que 

atingem e comprometem pessoas e populações.13 

Percebeu-se que os profissionais das UBSs apresentaram consciência da 

contribuição da atuação de uma pesquisa no serviço e manifestaram a pretensão de participar 

de reuniões, conversas e outras atividades de integração, ou seja, evidenciaram almejar a 

efetividade de uma comunicação permanente entre ensino e serviço. 

A informação vai além das práticas diárias dos profissionais. A visão tecnicista 

no serviço leva à inversão de valores, em que há grande preocupação com resultados e 

pouca com as pessoas. Recomenda-se que o trabalho rotineiro não seja obstáculo para 

reflexões, criatividade e diálogo, possibilitando novas formas de se relacionar, interagir e se 

comunicar.14 As estratégias de comunicação e informação devem conter linguagens claras 

e adequadas, levando em consideração o conteúdo de interesse para a sociedade local e 

o uso tanto de meios convencionais, regionais e populares (rádio, impressos, entre outros) 

quanto os meios de comunicação modernos (internet), visando possibilitar às pessoas o 

amplo acesso as informações.3

É preciso desenvolver ações de comunicação e informação descentralizadas e 

organizadas em rede para difundir experiências locais, fortalecer a participação e controle 

social, e impulsionar os cidadãos a cumprirem seus deveres, lutarem pelos seus direitos, bem 

como promover a conscientização dos trabalhadores, gestores e prestadores de serviços de 

saúde acerca de suas responsabilidades.3 É importante provocar os profissionais a pensarem 

a EPS como um processo de formação, acionador de movimentos de estranhamento, 

de questionamentos e de implicação, potência para um coletivo diferir de si mesmo e de 

promover novas práticas. A interface formação, produção de subjetividade e trabalho se torna 

o território para uma escuta pedagógica em saúde.5
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Os resultados evidenciaram que o processo potencializador de integração 

em serviço aconteceu naturalmente entre os membros do GP, porém, foi percebido que 

quando realizavam as práticas assistenciais com os profissionais das UBSs, a integração entre 

as equipes não acontecia de forma natural. Outra questão importante, salientada pelos 

participantes do estudo, foi considerar o processo multiprofissional e interdisciplinar como 

estratégia para melhorar a relação entre equipes e pacientes. Outros profissionais da área da 

saúde, atuando no processo potencializador de integração em serviço, qualificam as ações 

desenvolvidas por todos os participantes.

O processo educacional precisa desenvolver um trabalho em conjunto, 

valorizando a interdisciplinaridade, e, a partir disso, entender o usuário na sua singularidade. 

Para se conseguir mudar o modelo tradicional, é necessário agir e acreditar que o processo 

de integração entre as IESs e o serviço de saúde é capaz de transformar a realidade atual. 

Por intermédio da interdisciplinaridade e da multiprofissionalidade torna-se possível construir, 

organizar e distribuir conhecimento.15 

Para uma nova perspectiva de formação, deve-se pensar não o que é ou o que 

deve, mas o que pode uma formação, isto é, buscar a potência, impulsionando questões, 

averiguando realidades e questionando paisagens, na direção de uma aprendizagem de si, dos 

entornos e dos papéis/potenciais profissionais.5 As perspectivas em melhorar a qualificação 

profissional incluem reflexão e transformação da interface ensino e serviço. Essa relação entre 

ambos é de suma importância, uma vez que se faz necessário o desenvolvimento do processo 

multiprofissional e interdisciplinar.2

Cada vez mais é significativo proporcionar uma educação profissional voltada 

à construção e ao incentivo da autonomia dos sujeitos, por meio de uma pedagogia crítica, 

pelo enfrentamento de problemas e dificuldades complexas do cotidiano.16 O cenário 

de aprendizagem não deve se limitar, e sim provocar mudanças no processo de formação 

profissional do estudante.17 Dessa forma, estudantes e profissionais precisam de subsídios que 

os estimulem a desenvolver um espírito crítico-reflexivo que atente para o desenvolvimento 

profissional e o trabalho integral em saúde. 

A EPS solicita que seus atores se sintam convocados à criação, à abertura e ao 

coletivo. Somos sempre uma novidade, potência de afetar e ser afetado, caminhando na 

diversidade, construindo alianças, desconstruindo evidências. O investimento pedagógico é 

para poder quebrar o que está dado, ampliar as noções de autonomia do outro e constituir 

espaços criativos e sensíveis na produção da saúde.5 A EPS, pautada na aprendizagem 

significativa, passa a ser orientadora das iniciativas de desenvolvimento dos profissionais 



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.38, n.4, p.784-802 

out./dez. 2014 797

e das ações de transformações das práticas de saúde. O ambiente de formação precisa ter 

a capacidade de dialogar e interagir com a realidade dinâmica das ações e dos serviços, 

possibilitando a formação de perfis profissionais ético-politicamente comprometidos e a oferta 

de ambientes e mecanismos que promovam continuamente autorreflexão, autoanálise e 

implicação, superando modelos instituídos e efetivando mudanças institucionais. Para tanto, 

é necessário um olhar atento à questão da interseção entre trabalho e educação na saúde, 

ponderando seu potencial para a construção de novos modelos de atenção, gestão e 

edificação de sujeitos sociais comprometidos com a defesa da vida e a saúde do público.18

Percebe-se que os pesquisadores têm consciência da importância acerca 

do processo de integração em saúde, além de entenderem que a comunidade faz parte 

desse processo de mudança. A integralidade da atenção à saúde é um eixo norteador 

para esta proposta, já que envolve a compreensão dos problemas de saúde em suas várias 

dimensões. Isso porque direciona o trabalho em saúde para uma atuação transdisciplinar e 

multiprofissional. Lembrando que o trabalho em equipe multidisciplinar é o diálogo entre 

profissionais de várias áreas da saúde para a solução de um problema.19

Destaca-se que os profissionais de saúde necessitam ampliar seus 

conhecimentos acerca do processo saúde e doença, almejando qualidade de vida da 

população e promovendo autonomia do cidadão. Torna-se necessário um trabalho integrado, 

indissociável e potencializador entre ensino e serviço, pois estes dois fatores afetarão o 

modo de pensar, ensinar e, consequentemente, de interagir. Um dispositivo essencial para 

a formulação de políticas de saúde de forma compartilhada é a educação em saúde, que 

proporciona a articulação entre todos os níveis de gestão do sistema, contribuindo para a 

integração entre saberes e práticas que se coloquem a favor da vida, da dignidade, do respeito 

ao outro, da humanização e da integralidade das ações de saúde.8

Embora existam diversas possibilidades de se trabalhar a integração ensino-serviço, 

é preocupante perceber que a formação em saúde, a qual apresenta constante inserção nos 

serviços de saúde, utilizando-se desses espaços para realizar as atividades práticas curriculares, 

ainda se caracteriza por um distanciamento entre os envolvidos. Com isso, sem o diálogo entre 

os sujeitos, limitam-se as possibilidades de um fazer diferenciado que assuma concepções sobre 

cuidado, processos e organização do trabalho, da gestão e da escuta do usuário.20

Uma mudança na formação e na prática assistencial dos profissionais de saúde é 

necessária e urgente. A saúde requer educação permanente, para que as práticas possam estar 

sempre acompanhando o desenvolvimento das necessidades das pessoas. Tendo em vista que 

esse processo afeta gestores, docentes e discentes, na área da saúde, a interação dos atores 
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sociais envolvidos no trabalho ensino e serviço precisa ser apoiada pelo sistema de saúde 

vigente, SUS, para que a educação permanente constitua um espaço de planejamento, gestão 

e mediação, visando a potencialização do processo integração em saúde.21

Uma proposta de mudança no cenário de formação dos profissionais de saúde 

é a implementação da política da EPS aliada aos aspectos relacionados à formação dos 

futuros profissionais. Para que ocorra a efetividade do processo de mudanças na formação 

acadêmica, é imperativo atuar sobre a estrutura das práticas de saúde, de maneira que ensino 

e serviço encontrem-se articulados e interligados. Refere-se, assim, ao reconhecimento 

do caráter educativo do próprio trabalho e de aproveitar as oportunidades educativas 

proporcionadas pelos serviços de saúde, estabelecendo-se como alicerce estruturante de um 

processo político-pedagógico de formação.18

Destaca-se, portanto, que as práticas e as estratégias de formação de 

trabalhadores em serviço precisam embasar-se na lógica da EPS. A capacitação da equipe, 

os conteúdos dos cursos e as tecnologias a serem utilizadas devem ser definidos a partir 

da observação dos problemas que acontecem no dia a dia do trabalho, sendo que tais 

dificuldades precisam e devem ser resolvidas para que os serviços proporcionados às pessoas 

tenham qualidade e os usuários fiquem satisfeitos com a atenção recebida.22 A análise de 

um problema institucional, local ou regional de maneira contextualizada permite mostrar a 

complexidade de seu esclarecimento e a necessidade de intervenções articuladas.21

Com vistas à construção de caminhos desafiadores para o processo de 

integração entre ensino e serviço, tem-se o quadrilátero “ensino, gestão, atenção e controle 

social” como um conjunto de atores sociais integrantes da gestão do SUS. Tentativas de 

mudança na formação e integração em saúde já foram pautas, porém, não conseguiram 

ultrapassar as práticas dominantes do sistema de saúde, em que ainda prevalece o modelo 

hegemônico na formação e no cuidado. O principal motivo para a ineficiência dessa prática é 

a forma desarticulada e fragmentada que o modelo hegemônico estabelece.21

Os resultados evidenciam em falas dos trabalhadores e pesquisadores a 

fragilidade da articulação política e da sustentação do projeto no serviço. Destaca-se que 

as IESs são responsáveis pela formação dos profissionais da área da saúde. No entanto, as 

instituições de saúde também têm a responsabilidade na formação e no aprimoramento ao 

longo do tempo, uma vez que o aluno adquire conhecimento técnico, científico e prático 

também dentro dessas instituições. Sendo assim, ambas as instituições necessitam repensar 

sobre o processo de integração ensino-serviço, pois se sabe que é por meio desse processo 

que se formam os futuros profissionais críticos e reflexivos.
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Para conseguir chegar a uma formação integral, com vistas a uma melhor 

qualidade na assistência em saúde, é necessário desenvolver um trabalho interdisciplinar e 

multiprofissional. Esse conjunto proporciona envolvimento de todos os atores envolvidos no 

processo de integração ensino-serviço. Destaca-se que o GP aqui estudado buscou realizar 

encontros com todos os envolvidos: profissionais de saúde e comunidade. No entanto, por 

motivos estruturais e falha no processo de informação e comunicação, a integração ensino-

serviço ficou muitas vezes enfraquecida.

Evidenciou-se que os profissionais de saúde não compreenderam 

completamente o trabalho do GP, o que dificultou o processo de integração ensino-serviço. 

A necessidade de informação sobre o que se queria com a pesquisa foi mencionada pelos 

profissionais. Outro fato destacado pelos profissionais de saúde foi acerca da presença do 

GP, salientando que o contato era muito rápido e pouco efetivo. Os profissionais de saúde 

salientaram que o processo estava enfraquecido por falta de informação e reunião com o GP.

No ponto de vista da IES, a coordenação do GP, tendo realizado contato inicial 

com os profissionais responsáveis pelas equipes nas UBS para apresentação do projeto 

de pesquisa, seus objetivos e forma de atuação, considerou que essas informações seriam 

passadas aos demais profissionais. No entanto, o que pode ter acontecido é que quem 

recebeu o material e participou da reunião não passou as informações aos demais membros 

da equipe de trabalho ou não conseguiu mostrar a relevância do estudo, causando aos demais 

profissionais desconforto e falta de entendimento sobre a pesquisa.

Outro fato que cabe destacar foi o período em que o GP estava trabalhando nos 

serviços de saúde. Este coincidiu com o ano eleitoral e, consequentemente, com o início de uma 

nova gestão. Com isso, alguns profissionais foram alocados em outras atividades ou mesmo outras 

UBS e novos profissionais, que desconheciam as ações do GP, foram se incorporando aos serviços, 

o que dificultou a integração ensino-serviço. Cabe destacar que tais acontecimentos são inerentes 

à pesquisa e fazem parte do movimento natural da sociedade, da política e da saúde.

Dessa forma, percebe-se que houve falhas de ambas as partes, pois sabe-se 

da possível contribuição de uma pesquisa no serviço de saúde. Todavia, é necessário que 

todos os atores estejam engajados e comprometidos com o serviço de saúde. É necessário 

que todos saibam o que o GP pretende com a pesquisa, fazendo com que os profissionais 

de saúde se sintam parte da pesquisa e possam ajudar no desenvolvimento do estudo, assim 

como os participantes do GP devem se inteirar das alterações ocorridas nos serviços onde 

estão inseridos. Ou seja, devem se sentir também responsáveis por dar novas explicações, 

apresentar novamente a pesquisa e seus objetivos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As equipes de saúde, profissionais e pesquisadores, tiveram dificuldade em se 

relacionar, uma vez que faltou um contato mais próximo e uma liderança mais efetiva. Contudo, 

foi ressaltado pelos profissionais que é bom e importante o contato das IESs com as UBSs, pois 

promove uma relação que caracteriza a interdisciplinariedade e a multiprofissionalidade. 

Outro fato relevante, destacado por todos, foi a necessidade de comunicação, 

sendo esta considerada importante no processo de construção do conhecimento. Comunicar-se 

requer iniciativa, desenvoltura e simpatia. Ficou destacado que esse processo foi prejudicado, 

talvez por falta de uma liderança, tanto da IES quanto das UBSs.

Contudo, ficou marcante no estudo que a educação é um processo permanente 

e precisa ser potencializada, pois é por intermédio dela que se buscam alternativas e soluções 

para os problemas vivenciados pelos cidadãos em suas realidades. Deverá ser compreendida 

como um fator que influenciará no processo de reflexão, formação e transformação das 

práticas vigentes nos serviços, para que os profissionais possam enfrentar a realidade por meio 

de novos conhecimentos. Todo o processo precisa ser compreendido e impulsionado, ele não 

tem um fim, mas, necessariamente, deve ser alimentado, de forma dinâmica, com os atores 

envolvidos nesse processo de educação em serviço, pelo serviço e no serviço.

O processo de integração ensino-serviço-saúde requer muito diálogo e 

retomadas de pactuações. Embora os resultados encontrados possam demonstrar que houve 

descontentamentos de ambas as partes com a integração proposta, como em qualquer 

outro trabalho, este precisa ser melhorado, qualificando, desenvolvendo e capacitando seus 

membros. Esse processo requer que seus atores se sintam convocados a criação, mudanças 

e inovação. Nessa perspectiva, a potência de afetar e ser afetado procura construir caminhos 

significativos e de desenvolvimento dos indivíduos envolvidos.

REFERÊNCIAS

1. Paim JS. Reforma sanitária brasileira: contribuição para a compreensão e 
crítica. Salvador: EDUFBA; 2008. p. 473-87.

2. Albuquerque VS, Gomes AP, Rezende CHA, Sampaio MX, Dias OV, 
Lugarinho RM. A integração ensino-serviço no contexto dos processos de 
mudança na formação superior dos profissionais da saúde. Rev Bras Educ 
Med. 2008;32(3):356-62.

3. Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Política nacional 
de educação permanente para o controle social no Sistema Único de Saúde 
(SUS). Brasília: Ministério da Saúde; 2006.



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.38, n.4, p.784-802 

out./dez. 2014 801

4. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde. Departamento de Gestão da Educação em Saúde. Política Nacional 
de Educação Permanente em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2009.

5. Ceccim RB, Ferla AA. Educação e saúde: ensino e cidadania como travessia 
de fronteiras. Trab Educ Saúde. 2008;6(3):443-56.

6. Matos ELM, Mugiatti MMTF. Pedagogia hospitalar: a humanização 
integrando educação e saúde. Petrópolis: Vozes; 2008.

7. Cervera DPP, Parreira BDM, Goulart BF. Educação em saúde: percepção dos 
enfermeiros da atenção básica em Uberaba (MG). Ciênc Saúde Coletiva. 
2011;16(Suppl. 1):1547-54. 

8. Mascarenhas NB, Melo CMM, Fagundes NC. Produção do conhecimento 
sobre promoção da saúde e prática da enfermeira na Atenção Primária. Rev 
Bras Enferm. 2012;65(6):991-9. 

9. Bardin L. Análise de conteúdo. 3 ed. Lisboa: Edições 70; 2011.

10. Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa. Resolução 466/2012, de 12 de dezembro 
de 2012. Regulamenta normas para pesquisas envolvendo seres humanos. 
Brasília: Ministério da Saúde; 2013. 

11. Ceccim RB, Ferla AA. Educação permanente em saúde. In: Venâncio J 
(Org.). Escola Politécnica de Saúde. Dicionário da educação profissional em 
saúde. Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz; 2006. p. 107-12.

12. Nietsche EA. Tecnologia emancipatória: possibilidade para a práxis de 
enfermagem. Ijuí: EdUnijuí; 2000.

13. Araújo D, Miranda MCG, Brasil SL. Formação de profissionais de saúde na 
perspectiva da integralidade. Rev Baiana Saúde Pública. 2007;31(1):20-31.

14. Colognese ETS. A inclusão do familiar em situação de urgência e emergência 
sustentada no discurso do sujeito coletivo. Florianópolis: EdUFSC/PEN; 
2006. 15. Ceccim RB. A emergência da educação e ensino da saúde: 
interseções e intersetorialidades. Rev Ciênc Saúde. 2008;1(1):9-23.

16. Lino MM, Backes VMS, Ferraz F, Reibnitz KS, Martini JG. Posturas 
pedagógicas adotadas no ensino de enfermagem e saúde na Região Sul do 
Brasil. Rev Bras Enferm. 2011;64(1):152-9.

17. Albuquerque VS, Silva CMSLMD, Tanji S, Moreira COF. Os espaços de 
construção do conhecimento e a avaliação no currículo integrado do Curso 
de Enfermagem do UNIFESO. Rev Pesq Cuid Fundam. 2010;2(3):997-1008.

18. Lemos M, Fontoura MS. A integração da educação e trabalho na saúde e a 
política de educação permanente em saúde do SUS-BA. Rev Baiana Saúde 
Pública. 2009;33(1):113-20.



802

19. Lopes SRS, Piovesan ETA, Melo LO, Pereira MF et al. Potencialidades 
da educação permanente para a transformação das práticas de saúde. 
Com Ciênc Saúde. 2007;18(2):147-55. 

20. Henriques RLM. Interlocução entre ensino e serviço: possibilidades de 
ressignificação do trabalho em equipe na perspectiva da construção social 
da demanda. In: Pinheiro R, Mattos RA (Orgs.). Construção social da 
demanda. Rio de Janeiro: IMS-UERJ/CEPESC/ABRASCO; 2005.

21. Ceccim RB, Feuerwerker LCM. O quadrilátero da formação para a área 
da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. Rev Saúde Coletiva. 
2004;14(1):41-65.

22. Batista KBC, Gonçalves OSJ. Formação dos Profissionais de Saúde para o 
SUS: significado e cuidado. Saúde Soc. 2011;20(4):884-99.

Recebido: 07.11.2013. Aprovado: 09.10.2014


