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17. A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 
NA UNIVERSIDADE BRASILEIRA

Maria Vaudelice Mota1

Maria do Socorro de Sousa2

INTRODUÇÃO

Este texto teve sua gênese no 1º Congresso Internacional de Políticas Públicas 
de Saúde da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Chapecó-SC, 
em que o tema central foi Políticas Públicas em Saúde em Defesa do Sistema 
Universal. O subtema “A atenção primária em saúde na universidade brasileira” 
desenvolveu-se compondo uma significativa reflexão sobre educação e forma-
ção em saúde. Duas questões nortearam o nosso diálogo: (1) O que é atenção 
primária à saúde (APS)? (2) Como a atenção primária à saúde está inserida nas 
políticas de educação e no desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS)? 
Com o objetivo de continuar a reflexão sobre a atenção primária à saúde na uni-
versidade brasileira, ancoradas na experiência do Congresso, desenvolveremos 
as ideias a seguir. Inicialmente, contextualizaremos alguns aspectos da política 
de educação e desenvolvimento para o SUS. Em seguida, desenvolveremos nosso 
diálogo sobre a temática considerando três pontos: a compreensão da atenção 
primária, a inserção da atenção primária à saúde nas políticas de educação e 
desenvolvimento do SUS e os desafios a superar na e para a atenção primária.

1 Doutora em Saúde Pública. Professora Adjunta do Departamento de Saúde Comunitária, Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal do Ceará (UFC).

2 Doutora em Saúde Coletiva. Pós-doutorado em saúde coletiva pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
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Em 2003, com a política de educação e desenvolvimento para o SUS e a cria-
ção da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, o Ministério da 
Saúde assumiu o papel de gestor federal do SUS quanto à formulação das políticas 
orientadoras de formação, desenvolvimento, distribuição, regulação e gestão dos 
trabalhadores de saúde no Brasil. As bases legais para a legitimação dessa ação 
estão inscritas no artigo 200, inciso III da Constituição Federal, ao estabelecer 
que a ordenação da formação de recursos humanos para o SUS é competência 
do Ministério da Saúde (BRASIL, 1988). 

O Departamento de Gestão da Educação na Saúde foi organizado a partir 
de três coordenações, ficando cada uma responsável por um campo da educação, 
a saber: superior, técnico e popular. Esses três campos de trabalho devem se arti-
cular por meio de três eixos fundamentais: a relação entre educação e trabalho, a 
mudança nas políticas de formação e nas práticas de saúde e, ainda, a produção 
e disseminação de conhecimento.

Mesmo reconhecendo que alguns programas como Profissionalização 
dos Trabalhadores da Área da Enfermagem (PROFAE), incentivo às mudanças 
curriculares nos cursos de Medicina (PROMED), e outros já aproximaram as 
instituições formadoras e as ações e serviços do SUS, tais programas ainda são 
realizados de forma desarticulada e fragmentada. Nesse sentido, a articulação e 
a não fragmentação ainda se constituem desafios da política de educação e desen-
volvimento para o SUS. Logo, propõem ações estratégicas que contribuam para 
transformar a organização dos serviços e dos processos formativos, bem como as 
práticas de saúde e as práticas pedagógicas em trabalho articulado entre sistema 
de saúde (em suas várias esferas de gestão) e instituições formadoras, tornando-
-se uma emergência ainda hoje.

Essa emergência se evidencia quando se trata de atenção primária em saúde, 
pois, embora as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 2001 tenham preco-
nizado o compromisso com a formação com este foco, ainda se percebe um dis-
tanciamento desse nível de atenção. Torna-se necessário ampliarmos e refletirmos 
permanentemente sobre a formação na e para a atenção primária em saúde. Neste 
texto, duas questões nortearam também o desenvolvimento do nosso diálogo como 
fizemos no Congresso: O que é atenção primária à saúde? Como a atenção primária 
à saúde está inserida nas políticas de educação e no desenvolvimento do SUS? Na 
sequência, com base também em pesquisas realizadas em Fortaleza-CE, eviden-
ciaremos desafios a superar na formação na e para a atenção primária.
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Para iniciarmos o diálogo, teceremos algumas ideias sobre nossa com-
preensão de atenção primária à saúde sem pretensão de esgotar o debate. Em 
seguida, incluiremos uma reflexão sobre a inserção da atenção primária à saúde 
nas políticas de educação e no desenvolvimento do SUS. E concluiremos esta 
parte, sem pretensão de finalizar o diálogo, indicando alguns desafios a superar 
na e para a formação em APS.

COMPREENSÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

A atenção primária à saúde, em uma visão moderna, deu-se em 1920, no 
Reino Unido, quando, segundo Mendes (2002), no Relatório Dawson, foi pre-
conizada a organização do sistema de serviços de saúde em três níveis: os cen-
tros primários de atenção à saúde, os centros secundários de atenção à saúde, e 
os hospitais de ensino. Luppi et al. (2011) reconhecem que outras experiências 
de medicina comunitária são relatadas no final do século XIX e início do século 
XX. Mendes (2002) também reconhece que o Relatório Dawson se tornou um 
marco para a atenção básica à saúde porque a atenção à saúde foi organizada em 
um distrito local visando a subsidiar a construção de uma política de saúde para 
a região. Da mesma forma, foi instituída a figura do Centro de Saúde que orga-
nizaria a assistência à saúde regionalizada e hierarquizada.

Ceccim e Ferla (2011) reforçam essa ideia afirmando que, ao contrário do 
Relatório de Flexner, a ênfase desse outro relatório era a incorporação das prá-
ticas de atenção básica à saúde (ABS), a não centralidade na atenção especiali-
zada usando a rede regular de serviços como escola e não a abertura de hospital 
universitário. Mas, considerando as muitas resistências, as recomendações não 
foram adotadas, influenciando a constituição do sistema nacional de saúde da 
Inglaterra somente no fim de 1940, com a universalização da atenção primária 
à saúde e com a constituição do médico generalista. 

Embora esses momentos tenham sido significativos para a concepção 
da atenção primária à saúde, o marco mundial reconhecido por Giovanella e 
Mendonça (2008), Mendes (2002), entre outros estudiosos, foi a Conferência 
Internacional realizada em Alma-Ata, em 1978 (OMS, 1978). Segundo Mendes 
(2002), ela definiu como elementos essenciais da atenção primária à saúde: a edu-
cação sanitária; o saneamento básico; o programa materno-infantil, incluindo 
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imunização e planejamento familiar; a prevenção de endemias; o tratamento 
apropriado das doenças e dos danos mais comuns; a provisão de medicamentos 
essenciais; a promoção de alimentação saudável e de micronutrientes; e a valo-
rização da medicina tradicional.

O Brasil, nesse contexto, manifestou-se favorável à Declaração de Alma-Ata, 
de acordo com Mota e Schraiber (2011), mas Giovanella e Mendonça (2008) afir-
mam que os antecedentes históricos do Brasil são mais remotos, porque, segundo 
as autoras, desde a década de 1920, foram implantados serviços que hoje podem 
ser chamados de atenção primária. Mendes (2002), por sua vez, lembra que, para 
compreender os caminhos percorridos pela atenção primária no Brasil, nos últi-
mos 100 anos, é necessário entender os modelos sanitaristas que se sucederam 
nesse período. Luppi et al. (2011) reconhecem que, no Brasil, o período até 1970 
foi marcado pelo início da organização da atenção primária à saúde por meio da 
criação dos Centros de Saúde como equipamentos de saúde pública.

Estes e outros autores, ao estudarem os antecedentes históricos, destacam 
a criação dos Serviços Especiais de Saúde Pública (SESP) voltados à atenção de 
agravos específicos à saúde pública, o Programa de Interiorização das Ações de 
Saúde e Saneamento no Nordeste (PIASS) e a instituição das Ações Integradas de 
Saúde (AIS). Também é reconhecido que em 1970 aconteceu a adesão e proposi-
ção da atenção primária na pauta da agenda brasileira, período em que a partici-
pação da universidade foi fundamental, especialmente as cadeiras de medicina 
integral, preventiva e comunitária nos cursos de Medicina.

Em 1988, a partir da Constituição e com o advento do SUS, foi iniciado 
o processo de descentralização das ações e de municipalização da APS, agora 
denominada Atenção Básica à Saúde (LUPPI et al., 2011). Ceccim e Ferla (2011) 
afirmam que essa conceituação especificamente brasileira se projetou sobre a pri-
mária, pois representa o desdobramento de proposições intelectuais brasileiras.

A formação, a gestão e o serviço de saúde em atenção básica formam um 
tripé, que, articulados entre si, representam a maior importância no fortale-
cimento do SUS. Mas essa articulação já era apontada como um desafio em 
2002, pelo Conselho Nacional de Saúde, em relatório de avaliação do desen-
volvimento do SUS nos seus 16 anos. E continua presente nos nossos dias exi-
gindo prioridade na fixação, adesão e capacitação adequada dos profissionais 
necessários à Atenção Básica, configurando um novo corpo profissional, reco-
nhecido e respeitado.
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A INSERÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE NAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO E NO 
DESENVOLVIMENTO DO SUS

A Organização Pan-Americana de Saúde (2010), reconhecendo a qualidade da 
formação como uma das necessidades para o fortalecimento da APS e uma busca 
constante, tem investido, nessa perspectiva, valiosas contribuições em relação à 
avaliação das formações, à análise curricular dos cursos e das escolas, inclusive 
de Medicina. Quanto ao questionamento referente ao perfil que se deve formar, 
propôs, após encontros e reflexões sobre os sistemas de avaliação e acreditação, 
que os programas de acreditação incluam a APS, porque a maioria das formações 
ainda está ligada à concepção tradicional. Como elementos essenciais da APS, a 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) (2010) indicou 14 itens para serem 
considerados nas avaliações e acreditações: 1) acesso e cobertura universal; 2) 
atenção integral e integradora; 3) ênfase em promoção da saúde e prevenção de 
doenças; 4) atenção apropriada; 5) orientação familiar e comunitária; 6) meca-
nismos ativos de participação; 7) marco legal e institucional; 8) organização e 
gestão ótima; 9) políticas e programas que estimulem a equidade; 10) primeiro 
contato; 11) recursos humanos apropriados; 12) recursos adequados e sustenta-
bilidade; 13) ações intersetoriais; 14) emergências e desastres.

Dessa forma, concordamos ser a APS no Brasil ponto de convergência entre 
as políticas dos Ministérios da Saúde e da Educação, na medida em que as DCN 
(2001) apontam para uma integração do sistema de saúde com as necessidades 
de saúde da população, descentralizando o ensino dos hospitais à rede de saúde, 
tendo, na Estratégia de Saúde da Família (ESF), o modelo prioritário para a (re)
organização da APS e toda a atenção à saúde no país. 

Nesse contexto, com a intenção de apoiar as escolas médicas, a Associação 
Brasileira de Educação Médica (ABEM) e a Sociedade Brasileira de Medicina de 
Família e Comunidade (SBMFC) empreenderam esforços conjuntos de produção 
técnica e pedagógica no processo de mudança com base nas DCN (2001), com 
foco no ensino da APS na graduação em Medicina. As entidades examinaram 
documentos e publicações de pesquisadores nacionais das áreas de saúde cole-
tiva e de educação médica, além de resoluções nacionais e internacionais para o 
ensino da APS e da Medicina de Família e Comunidade (MFC), entendida como 
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especialidade médica com foco privilegiado na APS. Empreenderam esforço e 
elaboraram as diretrizes para o ensino na atenção primária à saúde na graduação 
em Medicina. Essas diretrizes podem ser encontradas na íntegra na Revista de 
Educação Médica (RBEM) nº 36, ano 2012, e ainda no capítulo 2 do livro Educação 
Médica: gestão, cuidado, avaliação, organizado por Marins e Rego (2011).

Também expressando preocupação com o ensino da APS nas escolas médicas, 
identificamos na última década publicações significativas na RBEM (Quadro 1).

Quadro 1 – Artigos RBEM relacionados à APS de 2010-2018

Ano Título Autores

2018

Estilos de Pensamento na Escolha 
da Especialidade Médica e Sua 
Correlação com as Políticas de 
Provimento para a Atenção Básica à 
Saúde – Um Estudo de Caso

Marcos Aurélio MaeyamaI
Marco Aurélio da Ros

Intersetorialidade e Educação Popular 
em Saúde: no SUS com as Escolas e 
nas Escolas com o SUS

Gustavo Antonio Raimondi
Danilo Borges Paulino
Jorge de Paula Mendes Neto
Laís Ferreira Diniz
Gabriela Ferreira de Camargos Rosa
Vilson Limirio Junior
Letícia Nastulevitie de Oliveira
Caterina Beatriz Grassi Leonardi

A Integração do Telessaúde 
nas Centrais de Regulação: a 
Teleconsultoria como Mediadora 
entre a Atenção Básica e a Atenção 
Especializada

Marcos Aurélio Maeyama
Maria Cristina Marino Calvo

Vivenciando a Rede: Caminhos 
para a Formação do Médico no 
Contexto do SUS
Rev. bras. educ. med. vol.42 no.2 
Brasília abr./jun. 2018

Vanessa Brito Miguel Couto
Candice Messias Barbosa Santos
Bernardo Pires Sampaio
Igor Santos de Almeida
Scarlet Cardoso Medeiros
Nicolle Guimarães Souza Santos
TallitaAnny Matos MenezesI
Daniel Cezar Santos
Fátima Luisa Penha Coelho
Gustavo Soares Correia
Julio Lenin Diaz Guzman

Formação dos Médicos que atuam 
como Líderes das Equipes de Atenção 
Primária em Saúde no Paraná

Luciana Osorio Cavalli
Maria Lucia Frizon Rizzotto
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Ano Título Autores

2017

Perfil e Trajetória Profissional dos 
Egressos da Residência em Medicina 
de Família e Comunidade do 
Estado de São Paulo

Elisa Toffoli Rodrigues
Aldaísa Cassanho Forster
Luciane Loures dos Santos
Janise Braga Barros Ferreira
João Werner Falk
Amaury Lelis Dal Fabbro

2016

Medicina de Família do Primeiro ao 
Sexto Ano da Graduação Médica: 
Considerações sobre uma Proposta 
Educacional de Integração Curricular 
Escola-Serviço

Andréa Tenório Correia da Silva
Martim Elviro de Medeiros Junior
Paulo de Nogueira Fontão
Haraldo Cesar Saletti Filho
Pedro Félix Vital Junior
Monique Marie Marthe Bourget
Izabel Cristina Rios

Formação e Qualificação de 
Profissionais de Saúde: Fatores 
Associados à Qualidade da 
Atenção Primária

Mariana Policena Rosa de Oliveira
Ida Helena Carvalho Francesc 
Antonio Menezes
Lucilene Maria de Sousa
Maria do Rosário Gondim Peixoto

Residência em Medicina de 
Família e Comunidade: Atividades 
da Preceptoria

Maria Alicia Castells
Carlos Eduardo Aguilera Campos
Valéria Ferreira Romano

Cuidados com a Saúde 
Autosselecionados pelos Usuários da 
Atenção Primária

Christina Danielli Coelho de Morais 
Farial Bárbara Paula de Barros Carvalho-
Pinto Caroline Teles de Andrades Pereira
Raíssa Soares Neves da Costa
Vinycios Sergio de Castro
Tânia Cinara Rodrigues Nunes
Daniela de Melo Alvim Machado
Iara Nascimento Sales

Avaliação Discente de um Internato 
Médico em Atenção Primária à Saúde

Heloise Fabian Silvestre
Charles Dalcanale Tesser
Marco Aurélio Da Ros

Avaliação dos Atributos em Atenção 
Primária à Saúde no Estágio em 
Saúde da Família

Tiago SalessiLins
Francisco José Passos Soares
Jorge Artur Peçanha de Miranda Coelho
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Ano Título Autores

2015

Formação de Médicos para o SUS: a 
Integração Ensino e Saúde da Família 
– Revisão Integrativa

Rafaela Noronha de Carvalho Vasconcelos
Erasmo Miessa Ruiz

Desafios Organizacionais para 
Fortalecimento da Atenção Primária à 
Saúde em Portugal

Adriano Maia dos Santos
Ligia GiovanellaI
Henrique BotelhoI
Jaime Correia de SousaI

Internato Médico: o Desafio da 
Diversificação dos Cenários da Prática

Luciana de Almeida Silva Teixeira
Felipe Bueno Spicacci
Isabela Borges de Melo
Marina MayumiVendrame Takao
Alberto Garcia Dornelas
Guilherme Rocha Pardi
Valdes Roberto Bollela

Estratégia Saúde da Família: 
Clínica e Crítica

Luís Claudio de Souza Motta
Rodrigo Siqueira-Batista

Formação para a Estratégia Saúde da 
Família na Graduação em Medicina

Silvia Maria Nóbrega-Therrien
Pedro Mansueto Melo Souza; Filomena 
Maria da Costa Pinheiro
Verônica Said de Castro

2014

Formação médica e serviço único de 
saúde: propostas e práticas descritas 
na literatura especializada

Maristela Schiabel Adler
Dante Marcello Claramonte Gallian

O Universitário Transformador na 
comunidade: a experiência da USS

Maria Cristina Almeida de Souza
Marcos Antônio Mendonça
Elisa Maria Amorim da Costa
Sebastião Jorge da Cunha Gonçalves
José Carlos Dantas Teixeira
Eduardo Herrera R. de Almeida Júnior
João Carlos de Souza Côrtes Junior

Egressos da residência de 
medicina de família e comunidade 
em Minas Gerais

Fabrícia Vieira de Matos
Marília Borborema Rodrigues Cerqueira 
Anderson Wesley Medeiros Silva
Júlia de Castro Vieira Veloso
Karla Verônica Alves de Morais
Antônio Prates Caldeira

Desenvolvimento discente no estágio 
em estratégia saúde da família

João Klínio Cavalcante
Francisco José Passos Soares
Divanise Suruagy CorreiaI
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Ano Título Autores

2013
Mudanças curriculares: 
principais dificuldades na 
implementação do PROMED

Claudia Regina Lindgren Alves
Soraya Almeida Belisário
José Maurício Carvalho Lemos
Daisy Maria Xavier de Abreu
Luciana de Souza D’Ávila
Lucia Maria Horta Figueiredo Goulart

2012

Formação médica na estratégia de 
saúde da família: percepções discentes

José Roberto Bittencourt Costa
Valéria Ferreira Romano
Rosane Rodrigues Costa
Rodrigo Roger Vitorino
Luiz Anastácio Alves
Andréia Patrícia Gomes
Rodrigo Siqueira-Batista

Atenção básica no SUS: publicações 
do campus São Paulo da 
Unifesp, 1994-2009

Marina ZoegaHayashida
Stéphanie Caroline Gigliotti Jacinto
Rosana Fiorini Puccini
Francisco Antonio de Castro Lacaz

Avaliação da inserção do estudante 
na Unidade Básica de Saúde: 
visão do usuário

Francisca Claudia Monteiro Almeida
Ana Paula Pessoa Maciel
Aline Ramos Bastos
Fernando Colares Barros
Juliana Ribeiro Ibiapina
Silézia Maria Franklin de Souza
Dayane Pessoa de Araújo

É possível desenvolver a autorreflexão 
no estudante de primeiro ano 
que atua na comunidade? um 
estudo preliminar

Alice Yamashita Prearo
Fernanda Miranda Fumelli Monti
Elena Barragan

As ações do serviço de saúde 
voltadas para o âmbito individual e 
pouco coletivo

Maria Cristina Guimarães da Costa
Chrystinie de Lourdes Ramalhão
Amanda de Gouvêa Pettersen
Julio Augusto Trindade Pio
Sarah Berbare
Vanessa Ferreira Amorim de Melo
Yuri Bonicelii Crempe

Relações interpessoais, equipe 
de trabalho e seus reflexos na 
atenção básica

Alexandra da Rosa Martins;
Denise Bermudez Pereira
Maria Laura Silveira Nogueira Nogueira; 
Celeste dos Santos Pereira
Greice Schrader Schrader
Maira Buss Thoferhn
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Ano Título Autores

2011

Estudantes de Medicina nos serviços 
de atenção primária: percepção dos 
profissionais

Érika Soares Caldeira
Maisa Tavares de Souza Leite
João Felício Rodrigues-Neto

Acadêmicos de Medicina e suas 
concepções sobre “Ser Médico”

Rosangela Ziggiotti de Oliveira
Maria Bernadete Gonçalves
Luiza Marta Bellini

Atenção primária como cenário 
de prática na percepção de 
estudantes de Medicina

Alice Werneck Massote
Soraya Almeida Belisário
Eliane Dias Gontijo

2010

A Função da Universidade e a 
Formação Médica Lilian Koifman

Formação profissional no SUS: o 
papel da Atenção Básica em Saúde na 
perspectiva docente

Ricardo Corrêa Ferreira
Vânia Maria Lopes Fiorini
Everton Crivelaro

Fonte: Elaboração própria (2017).

Essas publicações demonstram uma preocupação constante na educação 
médica com a atenção básica, haja vista que, de 2010 a 2014, encontramos 16 tra-
balhos e de 2015 até o momento, 17 trabalhos. Isso apresenta o crescente interesse 
pela temática e o reconhecimento da importância do cuidado nesse nível de aten-
ção em vários aspectos, entre os quais destacamos como significativos o cenário 
de prática, estudado tanto na perspectiva do aluno quanto do professor, dos pro-
fissionais e do usuário. Além disso, a atenção básica no SUS, investigação realizada 
nas publicações do Campus de São Paulo da Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP), no período de 1994 a 2009. Durante essa fase podem ser identificadas 
publicações nesse mesmo periódico sobre experiências do Programa de Educação 
Tutorial (PET), e, em 2013, os autores estudaram as mudanças curriculares e as 
principais dificuldades na implementação do PROMED, quando os egressos das 
escolas médicas se encontram na aplicação do que aprenderam já em ações profis-
sionais supervisionadas (BRASIL, 2013). Também percebemos que a partir de 2014 
os trabalhos incluem estágios, internatos, residências e a percepção dos egressos, 
porém, ainda carecem de mais foco nos momentos iniciais do curso.

Nessa perspectiva, a política de educação permanente em saúde adotada 
como estratégia política de superação da falta de articulação entre formação, gestão 
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e serviço, reafirma o pressuposto da aprendizagem significativa, que, segundo 
Silva (2008, p. 11), “[...]vem se constituindo em um movimento de significação 
do processo de ensino e de aprendizagem”. Isso fica claro quando é considerado o 
fato de que os estudantes possuem a potencialidade de aprender. Álvarez-Méndez 
(2002, p. 32), corroborando esta reflexão, apontou como um aspecto importante 
nesse paradigma da aprendizagem significativa a concepção de conhecimento 
compreendida como uma “construção histórica e social dinâmica que necessita 
de contexto para poder ser entendido e interpretado”.

A própria política de educação permanente em saúde e desenvolvimento 
do SUS reconheceu que, para transformar a formação e gestão do trabalho em 
saúde, ela não pode ser considerada questão simplesmente técnica, já que envolve 
mudanças nas relações, nos processos, nos atos de saúde e, principalmente, nas 
pessoas. Aponta, entre outras estratégias para apoio e dinamização de seu esta-
belecimento, mudanças na formação de graduação das profissões da saúde, tais 
como o Projeto de Vivências e Estágios na Realidade do SUS para os estudantes de 
graduação. Evidencia, também, entre as mudanças, a importância das metodolo-
gias ativas de ensino-aprendizagem, metodologias de avaliação de aprendizagem, 
a clínica ampliada e o trabalho em equipes multiprofissionais e transdisciplinares.

Considerando, ainda, a necessidade de superação das concepções tradicionais 
de educação e a constituição de uma cultura crítica entre os professores (univer-
sitário e de ensino técnico) e profissionais dos serviços, a política de educação e 
desenvolvimento do SUS propõe a formação de formadores e de formuladores 
de políticas como outra estratégia. Foi, também, acrescentado, como estratégia, 
o acompanhamento e avaliação das iniciativas de formação atualmente em curso.

A realidade, ainda hoje, exige prioridade na fixação, adesão e capacitação 
adequada dos profissionais necessários à atenção básica configurando um novo 
corpo profissional, reconhecido e respeitado. A 11ª Conferência Nacional de 
Saúde, em 2000, recomendou, no concernente a esta questão, que, ao ser organi-
zada a atenção básica como porta de entrada do SUS, deveria ser garantida equipe 
multiprofissional em dedicação integral, bem como articulação e integração com 
os demais níveis de atenção à saúde.

Foi na tentativa de compreender quais práticas de formação podem ser 
adequadas aos profissionais necessários à atenção básica que participamos na 
última década de pesquisas neste sentido. Em 2010, iniciou-se, no Programa 
de Saúde Coletiva com associação das Instituições de Ensino Superior (IES), 
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uma ampla pesquisa intitulada A complexidade da formação médica na e para 
a atenção básica como parte de dois sistemas e um sistema à parte. Concluída 
em 2014, a pesquisa evidenciou fragilidades referentes às conexões internas e 
externas ao curso, como os documentos existentes na universidade se conec-
tam (ou deveriam se conectar), na perspectiva da formação em ABS, sendo 
percebida uma incongruência entre eles e frágil integração curricular interna e 
externa. Foi identificado, no entanto, além da inclusão de um módulo de ABS 
transversal desde 2001, um esforço de tornar a avaliação algo permanente e 
uma cultura institucional (SOUSA, 2014).

Em 2012, formou-se um grupo de docentes e pesquisadores dos cursos de 
Medicina, Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Educação Física, Odontologia, 
Farmácia e Serviço Social, da Universidade Estadual do Ceará e da Universidade 
Federal do Ceará(UFC), para discutir e elaborar a proposta de Pesquisa para 
o SUS, intitulada Gestão Compartilhada em Saúde PPSUS-REDE–MS/CNPq/
FUNCAP/SESA (Chamada 03/2012). A execução, realizada ampla e intensa-
mente de 2012 a 2014, gerou uma avaliação dos referidos cursos por meio de 
abordagem qualitativa, com entrevistas semiestruturadas, grupo focal, a partir 
de uma amostra representativa dos sujeitos – docentes, discentes, profissionais 
do serviço e gestores. 

Além disso, também foram coletadas informações nos projetos pedagógicos 
dos cursos e outros documentos relativos à sua estruturação e funcionamento. A 
análise foi norteada por quatro eixos: Ensino, Serviço, Gestão e Controle Social. 
Dessa forma, o processo formativo analisado à luz das DNC (2001), dos projetos 
pedagógicos dos cursos, e da proposta de reorientação do Pró-Saúde, foi sempre 
remetido a esses eixos, buscando identificar de que forma estão (ou não) con-
templados nesse processo.

Os principais resultados deste estudo apontaram de modo geral as seguintes 
fragilidades do processo formativo: projetos pedagógicos dos cursos se apresen-
tam coerentes com as DCN, contudo não são completamente implementados; 
incipiente integração entre as diversas disciplinas das matrizes curriculares; insu-
ficiente integração teoria/prática e consequente desarticulação academia/rede 
de assistência à saúde; persistência do ensino de cunho hospitalocêntrico; pre-
dominância de metodologias de ensino centradas no professor (CEARÁ, 2017). 

Essa pesquisa do Programa Pesquisa Para o SUS (PPSUS) também pre-
tendia, de forma ampla, realizar a avaliação inclusive com a participação dos 
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egressos. Mesmo não realizada com todos, entre as que foram efetuadas desta-
camos a dissertação de Torres (2017), que avaliou na percepção dos egressos da 
UFC a formação médica para a APS. Os egressos apontaram como necessidade 
a instituição de ensino equilibrar o módulo de ABS com o número de docentes 
e preceptores com especialização em Medicina de Família, e ainda indicaram a 
prática no território da ESF como potente transformadora da formação e suge-
riram diversificação nos cenários de prática. Esta caminhada e implicação como 
docente e pesquisadoras fizeram-nos clarear desafios ainda a superar na forma-
ção na e para a APS nas universidades, não somente cearenses, mas podemos 
até arriscar, também brasileiras.

DESAFIOS A SUPERAR NA FORMAÇÃO NA E PARA A 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Nesse cenário múltiplo e complexo da formação para a atenção básica, a 
mudança da formação se estrutura em inúmeros processos e tentativas. O homem 
é histórico e precisa olhar para o passado para entender seu presente e planejar 
seu futuro. Entendendo os movimentos anteriores, faremos das novas experi-
ências tentativas mais próximas do sucesso, além de proporcionar a valoriza-
ção dos atores que vivenciaram as políticas anteriores. Novas políticas públicas 
pró-mudança na formação necessita ser construídas coletivamente, focando os 
sujeitos envolvidos, professores, estudantes e usuários do SUS. O apoio a novas 
lideranças e o estímulo qualificador, não só financiador, é um dos caminhos para 
a reforma da educação superior em saúde. 

Problema relevante, nesse sentido, refere-se à questão dos recursos humanos 
disponíveis para atuar nessa área, considerando a insuficiência de profissionais 
qualificados para o atendimento adequado em consonância com o modelo pro-
posto. Uma política de recursos humanos deve considerar tanto o aspecto rela-
tivo ao sistema de produção de recursos humanos, no que se refere à formação 
e preparação para o trabalho, como o aspecto relativo à gestão do trabalho em 
relação à utilização desses recursos.

Para a organização da atenção básica e a implantação da ESF, esses desa-
fios e problemas se tornam mais evidentes na medida em que apontam para a 
necessidade de uma nova ética, uma nova forma de trabalho, principalmente em 
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equipe, e, assim, exigem o desenvolvimento de novas competências. Dessa forma, 
significa uma prática diferenciada na atenção individual, no trabalho em equipe, 
com as famílias e a comunidade, necessitando, portanto, uma aproximação entre 
as instituições formadoras e os serviços (CAMPOS, 2001). Assim, corroborando 
as pesquisas de Sousa (2014) e Torres (2017), temos um longo caminho a percor-
rer que aponta para a necessidade de superar os seguintes desafios:

 9 fragilidades do processo formativo com predomínio da formação ainda 
sob o paradigma biomédico;

 9 desarticulação entre as disciplinas dos ciclos básico e profissional;
 9 adoção de técnicas pedagógicas tradicionais pela maioria dos docentes;
 9 deficiente integração ensino-serviço;
 9 formação crítica e reflexiva, pelo predominante uso de metodologias 

de ensino tradicionais;
 9 fragilidades relacionadas aos aspectos de gestão e controle social no SUS;
 9 necessidade de docentes e preceptores com especialização em medici-

na de família;
 9 atividades de educação permanente nos serviços de saúde desconecta-

das das necessidades dos profissionais e da comunidade.

Esses desafios alertam cada vez mais para a necessidade de uma forte e 
permanente integração entre ensino e serviço, com participação ampla dos ser-
viços e instituições formadoras, o que subentende também uma preocupação 
permanente com a formação docente. Machado e Neto (2018) reforçam esse 
alerta argumentando que há 30 anos deparamos com essas e outras dificuldades 
que impedem o desenvolvimento de uma competente educação na saúde como 
diretriz para a qualidade do cuidado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A promulgação da Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é 
um direito de cidadania e um dever do Estado brasileiro. Desde então se for-
taleceu um processo de criação e organização de um sistema público de saúde 
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universal, integralizado e descentralizado. No entanto, após 30 anos da criação 
de um sistema de saúde com esta concepção, ainda convivemos com um sistema 
de saúde fragmentado e que funciona de forma ineficaz e ineficiente. Um sis-
tema de saúde desestruturado, em que a rede de atenção não consegue assumir 
a sua função de porta de entrada do sistema, o que termina por sobrecarregar os 
níveis secundários e terciários do sistema. Essas condições deixam o cotidiano 
dos profissionais de saúde sem os meios adequados e necessários ao desempenho 
de suas funções. Soma-se a esse fator de péssimas condições de trabalho a falta 
de qualificação adequada dos profissionais.

Dessa forma, dois fatores principais estão no cerne desta questão: o primeiro 
é que o estabelecimento do direito à saúde não foi acompanhado pela garantia 
de financiamento público necessário ao funcionamento de um sistema público 
de saúde que cumprisse as prerrogativas da universalidade; o segundo refere-se 
à política de recursos humanos tanto na formação quanto na gestão.

A complexidade crescente da realidade de saúde da população nos remete 
a demandas na qualificação dos recursos humanos tanto para atuação direta na 
assistência quanto para atuação como gestores do sistema. Desse modo, torna-
-se evidente um grande desafio no que se refere à necessária aproximação entre 
a academia e os serviços, na perspectiva de formação de pessoal, buscando um 
desempenho mais qualificado para o enfrentamento das necessidades de saúde 
da população.

Os movimentos de mudanças na formação dos profissionais de saúde têm 
seus marcos legais nos séculos XX e XXI, na perspectiva se superar o modelo de 
prática hospitalocêntrica, fragmentada e com grande tendência a privatização. 
No que pese as diversas iniciativas das universidades, a partir do PROMED, para 
as mudanças curriculares, atendendo às necessidades prementes de mudanças, as 
experiências nesse sentido ainda apontam para a necessidade de enfrentamento 
de grandes e antigos problemas, quais sejam:

 9 O predomínio da organização de disciplinas isoladas, nos moldes dos 
currículos tradicionais sem a devida articulação;

 9 Os conteúdos das disciplinas são escolhidos a partir de critérios pesso-
ais, bem como o nível de aprofundamento a ser dado a cada tema. Isso 
ocorre muitas vezes sob a influência do interesse de cada docente e de 
suas linhas de pesquisa;
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 9 A metodologia de ensino-aprendizagem utilizada geralmente é cen-
trada em aulas teóricas e no professor, restando aos alunos um papel 
extremamente passivo. As aulas práticas são muitas vezes teorizadas e 
dissociadas das teóricas, e com um número elevado de alunos por pro-
fessor, sendo impeditivo para uma adequada relação professor/aluno e, 
consequentemente, um acompanhamento individualizado do processo 
de aprendizagem do estudante;

 9 As avaliações são centradas na aquisição de conhecimentos e o desen-
volvimento de habilidades e atitudes se dá sem o controle da avaliação.

Concluímos este capítulo com a certeza de que a transformação dos proces-
sos de formação e organização dos serviços de saúde necessitam desenvolver-se 
de forma articulada, tendo a certeza de que a atenção primária, para garantir a 
integralidade da assistência, necessita se colocar como reguladora do sistema de 
saúde e, assim assumir o seu importante papel na atenção à saúde.

Nessa perspectiva, a formação de recursos humanos para o setor saúde 
assume fundamental importância na construção de uma proposta de forma 
articulada entre serviços e órgão formador para se alcançar a transformação das 
práticas em saúde, calcadas em uma nova ética, forma de trabalho e desenvolvi-
mento de novas competências.
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