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ANEXOS

Apêndice A – Roteiro para entrevista

1. Você pode falar sobre o seu trabalho na área da saúde pública.
A profissão, formação, local de trabalho, atividades que desenvolve.

2. Expresse os sentimentos em relação ao seu trabalho.

3. Aponte o conceito de saúde que inspira o seu trabalho.

4. Expresse suas ideias sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).
Avalie funcionamento do SUS hoje.
Aponte o que pode ser diferente.

5. Avalie a implantação da Política de Educação Permanente em Saúde
O significado para sua formação pessoal e profissional.
E para o seu trabalho.

6. Desenvolve experiências de educação permanente em saúde.
Consegue vivenciar a metodologia da problematização.
Como a educação em saúde pode ser potencializada?

Gostaria de acrescentar alguma coisa, ou tem alguma observação.
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Apêndice B – Termo de consentimento livre e esclarecido

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa sobre “A educação
permanente em saúde como estratégia para a formação dos trabalhadores do
SUS”, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da
Unesp, campus de Franca, nível doutorado. O objetivo é conhecer, analisar
e explicar experiências que potencializam a educação permanente em saúde
como estratégia para a formação dos trabalhadores da saúde e consolidação
dos sistemas públicos de saúde na locorregião de Franca/SP. Para isso, pre-
ciso conhecer seus pensamentos e sentimentos sobre o assunto, como traba-
lhador da saúde pública, com liberdade para manifestar o que julga impor-
tante. Para realizar tais propósitos, a entrevista será registrada em gravador
com sua autorização, o que possibilitará melhor interpretação do nosso diá-
logo, assegurando a fidedignidade das informações e enriquecendo a coleta
dos dados. Sua participação neste estudo é voluntária. Se você aceitar o con-
vite, poderá mudar de ideia a qualquer momento e interromper sua partici-
pação no estudo, sem qualquer problema. A única vantagem proporcionada
pela sua participação neste estudo é a contribuição que prestará aos proces-
sos de análise relacionados ao Sistema Único de Saúde e da Política Nacional
de Educação Permanente em Saúde, o que é, em si, um exercício de cidada-
nia. Sua identidade não será divulgada, será mantido sigilo absoluto.

Consentimento pós-esclarecido:
Declaro que fui convenientemente esclarecido sobre a pesquisa, que en-

tendi as informações que me foram transmitidas e concordo em participar
deste estudo.

Local e data: _______________,  _____/_____/_______.
Nome do entrevistado: __________________________________________
Nome do pesquisador: __________________________________________

Pesquisadora responsável: Fernanda de Oliveira Sarreta, aluna do Pro-
grama de Pós-Graduação em Serviço social da Unesp, campus de Franca.
Orientadora: Profa Dra Iris Fenner Bertani. Professora do Programa de Pós-
Graduação em Serviço Social da Unesp, campus de Franca.
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