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RESUMO 

 

A presente investigação teve como objetivo analisar como vem se dando o conhecimento dos 
discentes de enfermagem sobre o Sistema Único de Saúde. Trata-se de um estudo realizado 
com discentes de três escolas da cidade do Salvador; uma pesquisa qualitativa cujos dados 
foram coletados através de entrevistas semi-estruturadas e os discursos analisados à luz da 
literatura publicada sobre o objeto deste estudo, utilizando a Análise de Conteúdo proposta 
por Bardin. Das falas dos sujeitos emergiram duas categorias de análise: Caracterização do 
Sistema Único de Saúde e Cenários de Aprendizagem. Os resultados apontaram que os 
estudantes possuem visões diversas sobre o SUS; os princípios e diretrizes do SUS são 
parcialmente conhecidos pelos estudantes; as ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde são relatadas como serviços oferecidos pelo SUS. Entre as estratégias utilizadas pelas 
escolas/cursos para a construção do conhecimento sobre o SUS estão a diversificação dos 
cenários de aprendizagem e as atividades de pesquisa e extensão. As Diretrizes Curriculares 
dos Cursos de Graduação em Enfermagem têm provocado mudanças nos currículos e projetos 
pedagógicos das escolas/cursos. Essas mudanças, no entanto, não tem sido capazes de 
provocar transformações significativas na formação das enfermeiras, a qual ainda está voltada 
para as atividades de recuperação da saúde, desenvolvidas de forma fragmentada e 
desarticulada com as necessidades de saúde da população. Os cenários de aprendizagem 
mudaram, a pesquisa e extensão foram incorporadas à formação, mas as práticas 
desenvolvidas continuam fragmentando o saber e atendendo a lógica do atendimento 
individual e curativo. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation aimed to analyze how is giving the knowledge of nursing students 
on the Unified Health System This is a study with students from three schools in the city of 
Salvador, a qualitative research whose data were collected through semi-structured interviews 
and speeches analyzed based on published literature on the subject of this study, using content 
analysis proposed by Bardin. Emerged from their comments, two categories of analysis: 
Characterization of the Unified Health System and Policy Learning. The results showed that 
students have diverse views about the SUS, the principles and guidelines of SUS are partially 
understood by students, the promotion, protection and restoration of health services are 
reported as offered by the SUS. Among the strategies used by schools/courses for the 
construction of knowledge about the SUS are the diversification of learning scenarios and 
activities of research and extension. Curriculum Guidelines for Undergraduate Courses in 
Nursing have caused changes in curriculum and teaching projects in schools/courses. These 
changes, however, has not been able to cause significant changes in the training of nurses, 
which is still focused on the activities of health recovery, developed in a fragmented and 
disjointed with the health needs of the population. The learning environments have changed, 
the research and extension have been incorporated into the training, but the practices 
developed are still fragmented knowledge and given the logic of individual care and healing. 
 
Key Words: Nursing, Education, SUS 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O Sistema Único de Saúde (SUS), criado a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988, é um dos constructos da Reforma Sanitária Brasileira conquistado após um 

longo movimento de politização da saúde que articulou movimentos sociais, profissionais de 

saúde, partidos políticos, universidades e instituições de saúde.  

O SUS é baseado na proteção social do tipo seguridade social que garante o direito de 

acesso aos serviços de saúde a todos os cidadãos brasileiros, indiscriminadamente, 

independente do pagamento à previdência social. Tendo a universalidade de acesso como um 

dos seus princípios norteadores, a implantação do SUS rompeu com a separação que havia no 

sistema público de saúde brasileiro entre os incluídos e os não incluídos no sistema.  

O meu conhecimento sobre o SUS vem sendo construído à medida que a minha 

trajetória profissional vem sendo trilhada.  

Em 2000, cheguei a Salvador para tentar o ingresso em uma universidade para o Curso 

de Administração. Nessa época, fui trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde de um 

município da região metropolitana de Salvador, onde permaneci durante cinco anos. Ainda 

sem ter muita clareza da profissão que havia escolhido, procurei o então Secretário de Saúde 

do município, que era administrador de empresas, para me aconselhar sobre a profissão. Foi a 

primeira vez que ouvi falar de um sistema de saúde que deveria atender a toda população 

brasileira de forma integral e equânime, constituindo-se em um mercado de trabalho em 

expansão para diversas áreas do conhecimento, especialmente para a enfermagem. Segundo o 

Secretário, as enfermeiras, pela formação acadêmica que recebem, seriam as profissionais 

mais bem preparadas para atuar nos diversos cenários do SUS, inclusive na gestão do sistema, 

fato que ele defendia compondo os seus cargos de chefia quase na totalidade por enfermeiras. 

Assim, pude vivenciar o processo de trabalho das enfermeiras nos variados espaços do 

SUS e acompanhar as mudanças ocorridas no setor saúde do município, como: implantação 

do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e do Programa de Saúde da Família 

(PSF); fortalecimento das ações da vigilância epidemiológica e sanitária; cadastramento dos 

usuários no Cartão Nacional de Saúde; criação do Conselho e do Fundo Municipal de Saúde; 

organização da I Conferência Municipal de Saúde; adequação das ações da Secretaria de 

Saúde para ingresso do município na Gestão Plena do Sistema, dentre outras. 



 
 

Em 2002, motivada por tais experiências, ingressei na Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal da Bahia (EEUFBA) e procurei aprofundar os meus conhecimentos 

sobre o SUS que, até a conversa com o Secretário, eram limitados às informações veiculadas 

pela mídia e pela opinião de parentes e amigos. 

Em 2005, tive a oportunidade de morar na Inglaterra e conheci o sistema de saúde 

britânico, o National Health Service (NHS), que possui características semelhantes ao sistema 

brasileiro. O NHS é um sistema de saúde universal, de caráter público, gratuito, com a atenção 

à saúde regionalizada, sendo o General Practitioner(GP) a porta de entrada (gatekeepers) no 

sistema. Exceto em emergências, o encaminhamento aos hospitais deve ser realizado pelos 

GPs através de um serviço de referência e contra-referência. A atenção primária é o foco das 

ações e representam 90% da atenção em saúde. A maior parte do financiamento do NHS 

advém do setor público, principalmente de impostos gerais, com uma contribuição pequena 

do sistema de Seguridade Social (TANAKA; OLIVEIRA, 2007).  

Respeitando as diferenças sociais e históricas entre o Brasil e a Inglaterra, a vivência em 

Londres me mostrou que a consolidação de um sistema de saúde público, gratuito, universal e 

eficiente é mais que uma possibilidade; é uma realidade. Esta experiência provocou uma 

mudança na forma como eu encarava o SUS e a minha futura profissão.  

Em 2006, de volta ao Brasil, ingressei como voluntária no grupo de pesquisas em 

Educação, Ética e Exercício da Enfermagem (EXERCE) da EEUFBA e, desde então, venho 

participando de projetos de pesquisa sob a coordenação da Profa. Dra. Josicélia Dumêt 

Fernandes. Nesses projetos temos estudado as mudanças ocorridas no ensino de enfermagem 

a partir da implantação/implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Enfermagem (DCENF) e os desafios das instituições formadoras de 

enfermeiras frente ao movimento de expansão das escolas/cursos observado em todo Brasil 

(BRASIL, 2001a). 

Buscando conhecer as mudanças no ensino de enfermagem provocadas pela criação do 

SUS, em 2008 desenvolvi em equipe o projeto de pesquisa “A Lei 8.080/90 e o ensino 

superior de enfermagem”. A abordagem metodológica foi uma revisão de literatura que 

analisou os trabalhos publicados entre os anos de 1994 e 2008, acerca da evolução do ensino 

de graduação em enfermagem. O marco inicial foi o currículo de 1972 e as legislações do 

ensino de enfermagem que surgiram ao longo dos anos até a publicação das DCENF 

(TEIXEIRA; NASCIMENTO; SANTA ROSA, 2008). 



 
 

Com os resultados dessas pesquisas percebi que, embora exista um enorme esforço por 

parte dos estudiosos e coordenadores de cursos para reformulação do currículo de 

enfermagem de modo que este atenda às DCENF, onde se inclui a necessidade do 

compromisso com os princípios do SUS, na prática existem desafios a serem superados pelos 

atores envolvidos nesse processo. 

A formação de enfermeiras com competência técnica e política, engajadas na realidade 

do processo de trabalho, dotadas de conhecimento, de raciocínio e de percepção requer muito 

mais do que diretrizes curriculares. É necessário um envolvimento do Estado (atendendo às 

premissas da Lei Orgânica da Saúde), das instituições de ensino superior, dos serviços de 

saúde, dos órgãos de classe, dos profissionais, dos docentes, dos discentes e da sociedade 

(TEIXEIRA; NASCIMENTO; SANTA ROSA, 2008). 

As DCENF têm produzido mudanças nos projetos pedagógicos, mas essas mudanças 

ainda são discretas. A resistência à mudança e à adesão de novas formas de ensino-

aprendizagem, tanto por docentes quanto por discentes, são desafios a serem superados na 

construção de novos projetos pedagógicos (TEIXEIRA; NASCIMENTO; SANTA ROSA, 

2008). 

Durante a minha formação, eu percebia o esforço de algumas professoras em promover 

mudanças no processo de ensino-aprendizagem e em relacionar os conteúdos das disciplinas 

aos princípios do SUS. Entretanto, essas iniciativas ficaram restritas às disciplinas 

relacionadas à saúde coletiva. Nas disciplinas do eixo hospitalar, apesar de serem 

desenvolvidas em hospitais conveniados ao SUS, pouco foi discutido sobre o sistema, seus 

princípios e diretrizes.  

Vale destacar que esta realidade não é exclusiva da EEUFBA. Conversando com 

colegas egressos de outros cursos é possível perceber que, mesmo nas escolas criadas depois 

da implantação das DCENF, os princípios e diretrizes do SUS não permeiam todas as 

disciplinas.  

Essas observações despertaram em mim o interesse em analisar como vem se dando o 

conhecimento dos discentes de enfermagem sobre o Sistema Único de Saúde. Com este 

objetivo, realizei a presente investigação com discentes de três escolas da cidade do Salvador; 

uma pesquisa qualitativa cujos dados foram coletados através de entrevistas semi-estruturadas 

e os discursos analisados à luz da literatura publicada sobre o objeto deste estudo, utilizando a 



 
 

Análise de Conteúdo. (BARDIN, 2004). Nas seções seguintes apresento o desenho da 

pesquisa, a metodologia utilizada e a discussão dos resultados. 

Espero que esta pesquisa possa contribuir com a construção de novo conhecimento para 

a área da enfermagem, subsidiando uma reflexão sobre o processo de formação de 

enfermeiras e consolidação do Sistema Único de Saúde.  



 
 

2 PROBLEMATIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

Ao refletirmos sobre a conformação da atual política pública de saúde do Estado 

brasileiro, deparamo-nos com uma série de mudanças ocorridas no arcabouço político e 

ideológico do setor saúde. Fruto da luta pela democratização da sociedade brasileira e de um 

desenho histórico construído desde o início do século XX, o Sistema Único de Saúde 

constitui-se atualmente em uma das maiores políticas de saúde do mundo.  

O SUS é uma conquista depois de um longo processo de acúmulo e de lutas desde os 

anos 70 envolvendo movimentos populares, trabalhadores da saúde, usuários, intelectuais, 

sindicalistas e militantes dos mais diversos movimentos sociais, merecendo destaque neste 

percurso a Conferência de Alma Ata em 1978, a VIII Conferência Nacional de Saúde em 

1986 e a promulgação da Constituição Brasileira em 1988.  

Em linhas gerais, o SUS pode ser compreendido como “o arranjo organizacional do 

Estado brasileiro que dá suporte à efetivação da política de saúde do Brasil, e traduz em ação 

os princípios e diretrizes desta política” (VASCONCELOS; PASCHE, 2006 p. 531). Ele está 

instituído na Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) e é normatizado pelas Leis n.º 8.080/90 

(Lei Orgânica da Saúde) e n.º 8.142/90, tendo como princípios doutrinários a universalidade, 

integralidade e equidade; suas diretrizes organizativas são a descentralização em comando 

único, a hierarquização e regionalização dos serviços, além do controle social (BRASIL, 

1990a, 1990b). 

Através desses princípios e diretrizes, o SUS “intenta viabilizar a substituição do 

modelo ainda hegemônico biologicista, individual, centrado no médico e na doença por um 

modelo de atenção à saúde de natureza includente, universal, equânime e integral” (COSTA; 

MIRANDA, 2008 p. 25). Um modelo assistencial centrado na vigilância à saúde e prevenção 

de agravos, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde e com 

ativa participação e controle social. 

Entretanto, essa mudança no modelo assistencial requer uma reorientação dos serviços, 

das práticas de atenção à saúde e da gestão do sistema. Esse movimento de mudança envolve 

a diversificação dos serviços de saúde, dos processos de qualificação dos trabalhadores e da 

natureza do trabalho em saúde (COSTA; MIRANDA, 2008). Assim, no que diz respeito ao 

trabalho em saúde, o SUS traz o desafio de redirecionar as práticas dos profissionais para o 

atendimento às necessidades de saúde individuais e coletivas da população, sob o 



 
 

entendimento de que a saúde é determinada por diversos fatores físicos, emocionais e sociais. 

A integralidade da atenção à saúde, de acordo com Ceccim; Feuerwerker (2004) deve ser o 

eixo norteador da necessidade de mudança na formação dos profissionais de saúde. 

Assegurado por lei, o SUS tem como um dos seus objetivos e atribuições “a ordenação 

da formação de recursos humanos na área da saúde”. A Lei n.º 8.080/90 traz no Art. 14 que 

“deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as 

instituições de ensino profissional e superior”. Essas comissões teriam como finalidade 

“propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos 

recursos humanos do Sistema Único de Saúde”. A Lei define ainda como uma das atribuições 

da União, dos estados e dos municípios a “participação na formulação e na execução da 

política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde” (BRASIL, 

1990a). 

O processo de implementação do SUS tem demandado uma mudança do perfil do 

quadro de recursos humanos na área da saúde. Formar profissionais comprometidos com a 

lógica da organização dos serviços de saúde, que, por sua vez, é extremamente dinâmica, 

requer uma forte política intersetorial, neste caso, entre as áreas da educação e da saúde 

(BRASIL, 2007a). 

Segundo Ceccim; Feuerwerker (2004), os setores saúde e educação devem ocupar-se 

das funções de regulação de Estado no que tange a formação na área da saúde. Os autores 

apresentam alguns aspectos que deveriam ser regulados 

 

credenciamento, descredenciamento, recredenciamento de cursos, programas 
e escolas de formação; elevação da capacidade educativa dos mesmos; 
observação do cumprimento das funções públicas de formação de novas 
gerações profissionais; melhoria das condições de ensino-aprendizagem; 
estruturação de processos de avaliação institucional, externa e interna 
(CECCIM; FEUERWERKER, 2004 p. 1401). 

 

Nesse sentido, em 7/8/2001 concretizou-se o Parecer n.º 1133 do CNE/CES que 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em enfermagem, 

medicina e nutrição (BRASIL, 2001b). As novas diretrizes curriculares preveem a formação 

de profissionais mais inseridos na dinâmica do sistema, contextualizados com a realidade da 

sociedade e sensibilizados para o trabalho em equipes multiprofissionais. Segundo Fernandes 

e colaboradores (2005), esse parecer veio reforçar a necessidade de articulação entre 

Educação Superior e Saúde, “objetivando a formação geral e específica dos 



 
 

egressos/profissionais, com ênfase na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 

saúde” (p. 444). 

No que tange a formação de enfermeiras, a Resolução CNE/CES nº03 de 7/11/2001 

(BRASIL, 2001a) definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem (DCENF). As DCENF orientam a construção de Projetos Pedagógicos capazes 

de formar enfermeiras generalistas, com visão humanista, crítica e reflexiva, pautadas em 

princípios éticos. (BRASIL, 2001a). Apontam para “a necessidade de oportunizar o 

desenvolvimento, na(o) aluna(o), da capacidade de agir com eficácia frente às mais diversas 

situações, apoiando-se em conhecimentos anteriormente adquiridos, mas sem limitar-se a 

eles” (FERNANDES et al, 2005 p. 445). 

Sob o entendimento de que o conhecimento é construído no decorrer das experiências 

vividas e no processo de formação, as universidades devem ter a “construção do 

conhecimento como eixo de todas as experiências, que deverão ser fundamentadas pela teoria 

e relacionadas constantemente com a prática, em busca de uma visão crítico-reflexiva tanto do 

saber como do fazer” (TEIXEIRA, 2009 p. 17). 

A mudança na formação dos profissionais de saúde, singularmente das enfermeiras, é 

uma necessidade diante do pluralismo da sociedade e da complexidade dos problemas de 

saúde. No entanto, essa mudança implica em superar antigos desafios, tais como: rompimento 

da polarização individual/coletivo e biológico/social; abandono da concepção de saúde como 

ausência de doença para a concepção de saúde enquanto condições de vida; superação do 

modelo fragmentado do saber para a construção de um currículo integrado; articulação real 

entre a teoria e a prática; afastamento das práticas centradas no professor para atividades de 

ensino centradas no aluno (FERNANDES et al, 2005). 

É importante também que docentes e discentes percebam que o “objeto” de suas 

práticas mudou à medida que o próprio sistema de saúde mudou. Atender aos princípios do 

SUS requer muito mais do que conhecimentos técnicos. Exige conhecer a lógica proposta 

para este novo sistema de saúde, seus princípios, suas diretrizes e o perfil da população que 

será assistida. A qualidade da atenção à saúde está relacionada com a formação de pessoal 

específico, que disponha do domínio tanto de tecnologias para a atenção individual da saúde, 

quanto para a saúde coletiva. 

Entretanto, as mudanças provocadas pelas Diretrizes Curriculares são incipientes. 

Fernandes e colaboradores (2007) destacam que o ensino de graduação na área da saúde, da 



 
 

maneira como vem sendo exercido na maioria das instituições, é pouco integrador no sentido 

de articular ensino, trabalho e cidadania. Ceccim; Feuerwerker (2004) também destacam que 

o processo formativo na área da saúde tem demonstrado pouca capacidade para dar conta das 

demandas apresentadas pela população em situações de adoecimento ou sofrimento por 

problemas de saúde. 

Um estudo realizado com 145 estudantes de graduação de cursos de saúde da 

Universidade Federal de Santa Catarina apontou que “mesmo com as adequações curriculares, 

as mudanças no imaginário dos estudantes ainda estão longe de ser alcançadas, não apenas ao 

SUS como o sistema dos pobres, mas também quanto à participação popular, tanto na política 

quanto na educação ou nos serviços de saúde” (ERDMANN et al, 2009 p. 293). Os estudantes 

de nutrição e odontologia apresentaram pouco conhecimento/interesse pela saúde pública, 

mas nesses cursos o novo currículo estava em fase de implementação. Os estudantes de 

enfermagem, envolvidos há mais tempo com a problemática do SUS, apresentaram maior 

interesse em relação à saúde pública enquanto mercado de trabalho e oportunidade de 

transformação da sociedade (ERDMANN et al, 2009). 

Outro estudo realizado por Silva e Rodrigues (2010) analisou o currículo das escolas de 

graduação em enfermagem do estado do Paraná buscando a reorientação da formação para o 

Sistema Único de Saúde. Os resultados demonstraram que “há indicação que se pretende 

formar profissionais competentes para o exercício da enfermagem na sociedade, dentro dos 

princípios do SUS”, mas ainda é um “processo lento, em fase de construção, exigindo 

problematização” (SILVA; RODRIGUES, 2010 p. 70). 

Nesta perspectiva levantei o seguinte questionamento: Como tem se dado o 

conhecimento de discentes de graduação em enfermagem sobre o Sistema Único de Saúde? 

Na tentativa de responder a este questionamento, defini o seguinte objetivo geral para 

este estudo: Analisar como vem se dando o conhecimento de discentes de graduação em 

enfermagem sobre o Sistema Único de Saúde. 

Para alcance do objetivo geral, foram definidos os objetivos específicos: 

� Identificar os conhecimentos de discentes de graduação em enfermagem sobre o 

Sistema Único de Saúde apreendidos durante o seu processo de formação; 

� Identificar as estratégias utilizadas pelas escolas para construção do 

conhecimento desses discentes sobre o Sistema Único de Saúde; 



 
 

� Buscar a aderência entre os conhecimentos e estratégias referidos pelos discentes 

e as diretrizes para formação de recursos humanos em saúde. 

Este estudo tem como pressupostos: 

� As DCENF têm provocado transformações incipientes na formação de 

enfermeiras voltada para o SUS; 

� A formação dos discentes de graduação em enfermagem para o SUS vem se 

dando de maneira fragmentada e desarticulada com as necessidades de saúde da 

população. 

Ao comemorarmos 20 anos de criação do SUS, o alcance desses objetivos contribuirá 

para a ampliação do conhecimento sobre o processo de formação de enfermeiras e poderá 

subsidiar a construção de estratégias pedagógicas capazes de enfrentar o desafio de qualificar 

enfermeiras efetivamente atuantes no processo de transformação do modelo de saúde vigente 

e de fortalecimento do Sistema Único de Saúde como um sistema de saúde realmente 

universal, integral e equânime. 

 



 
 

3 TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO ENSINO DE ENFERMAGEM NO BRASIL 

 

Ao analisarmos a trajetória das políticas de saúde e da educação em enfermagem no 

nosso país é possível identificar várias fases de desenvolvimento ao longo dos anos. As 

mudanças ocorridas em cada fase refletiam o contexto político, histórico e social da sociedade 

e da enfermagem brasileiras, o que indica que essas mudanças sofrem influência das 

transformações no quadro político-econômico-social da saúde e da educação no Brasil e no 

mundo. 

 

3.1 DA PRIMEIRA ESCOLA DE ENFERMAGEM À CRIAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE 

 

A primeira tentativa de sistematização do ensino de enfermagem no Brasil ocorreu em 

1890, com a criação da Escola Profissional de Enfermeiros, no Hospício Nacional de 

Alienados, na cidade do Rio de Janeiro. Essa tentativa teve como finalidade o preparo de 

enfermeiros para os hospícios e hospitais civis e militares e emergiu de um processo político 

que, ultrapassando as fronteiras desse hospício, pôs em confronto o poder da Igreja, o poder 

do Estado e a classe médica. O curso tinha duração mínima de dois anos, e o currículo era 

centrado nos aspectos básicos da assistência hospitalar, predominantemente curativa, sem 

fazer referência à duração e às condições da prática; incluía noções de propedêutica clínica, 

anatomia, fisiologia, higiene hospitalar, curativos, cuidados especiais, tratamentos através de 

banhos, administração e economia das enfermarias (GERMANO, 1983; FERNANDES, 1988, 

2006a). 

Por volta de 1901, foi criado, sob a orientação de enfermeiras inglesas, outro curso, no 

então Hospital Evangélico (hoje Hospital Samaritano), em São Paulo. Esse curso foi criado 

com o objetivo de preparar pessoal para o referido hospital que se destinava ao atendimento 

de estrangeiros residentes no Brasil (GERMANO, 1983; FERNANDES, 1988, 2006a). 

Com as repercussões da Primeira Guerra Mundial, a Cruz Vermelha Brasileira deu 

início, por volta de 1916, na cidade do Rio de Janeiro, a um curso de enfermagem (Escola 

Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha), com a finalidade de preparar voluntários para as 

emergências de guerra (GERMANO, 1983; FERNANDES, 1988, 2006a). 



 
 

Esses cursos foram criados para atender às necessidades emergenciais de cada momento 

histórico, sem, contudo, atenderem aos padrões da enfermagem moderna, semelhantes aos 

que, em 1860, já havia sido estabelecido em Londres, por Florence Nightingale, uma vez que 

durante o predomínio do modelo econômico agrário-exportador, não havia, por parte do 

Estado, uma política explícita que indicasse uma preocupação com a saúde da população e, 

conseqüentemente, com uma mão de obra de enfermagem qualificada (GERMANO, 1983; 

FERNANDES, 1988, 2006a). 

Ao final do século XIX, apesar de o Brasil ainda ser um imenso território com uma 

população pequena e dispersa, um processo de urbanização lento e progressivo iniciava-se em 

algumas cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, onde a atividade mercantil com países da 

Europa e da África era mais intensa. A sociedade brasileira tinha como sustentáculo, tanto no 

plano sócio-político quanto no econômico, o setor agrário cafeeiro com a produção voltada 

para a exportação (GERMANO, 1983). 

No início da República existia certa omissão do poder público em relação à saúde da 

população. “Prevalecia, na chamada República Velha (1889-1930), uma concepção liberal de 

Estado de que só cabia a este intervir nas situações em que o indivíduo sozinho ou a iniciativa 

privada não fosse capaz de responder”. (PAIM, 2009 p. 28). O poder público se ocupava do 

saneamento dos portos, da adoção de medidas sanitárias nas cidades, o combate a vetores e 

vacinação obrigatória através do modelo de intervenção “sanitarista campanhista”. Existia 

uma clara separação entre as ações de saúde pública e a assistência médico-hospitalar. A 

assistência médica individual era oferecida pelas Santas Casas e instituições filantrópicas 

àqueles que não podiam pagar ou por médicos liberais através de remuneração direta. 

(BRASIL, 2007b). 

Na segunda década do século XX, após uma greve de trabalhadores, algumas empresas 

passaram a oferecer serviços médicos para seus funcionários, descontando um percentual de 

seus salários. Em 1923, a Lei Elói Chaves regulamentou a criação das Caixas de 

Aposentadoria e Pensão (CAP) que garantiam aos trabalhadores vinculados a essas caixas a 

assistência médica através das suas empresas (BRASIL, 2007b; POLÍTICAS, 2010). 

Neste período, as doenças infectocontagiosas trazidas pelos europeus e pelos escravos 

africanos, começaram a se difundir rapidamente nos núcleos de comércio e a saúde passou a 

ser encarada como um problema econômico-social. Na tentativa de deter o avanço dessas 

doenças que ameaçavam a expansão comercial brasileira, o governo resolveu assumir a 

assistência à saúde com a criação de serviços públicos, a vigilância e o controle mais eficaz 



 
 

sobre os portos. A Diretoria-Geral de Saúde Pública é, então, revitalizada, através da reforma 

Oswaldo Cruz (1904), incorporando novos elementos à estrutura sanitária (BRASIL, 2007b; 

POLÍTICAS, 2010). 

Em 1920, por meio da Reforma Carlos Chagas, numa tentativa de reorganização dos 

serviços públicos de saúde, foi criado o Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), 

órgão que exercia ação normativa e executiva das atividades de saúde pública no Brasil. A 

atenção imediata e especial do governo no saneamento dos portos e núcleos urbanos era uma 

resposta às constantes advertências externas dos países que comercializavam com o Brasil, em 

parar com as negociações, caso persistissem as epidemias e endemias que representavam uma 

ameaça aos tripulantes dos navios, bem como à população dos seus países de origem 

(GERMANO, 1983). 

Posteriormente, em 1923, foi criada a Escola de Enfermeiras desse mesmo 

departamento, que mais tarde passou a se chamar Escola de Enfermeiras D. Ana Nery. Esta 

escola baseava-se em uma adaptação americana do modelo nightingaleano, redimensionando 

o modelo da enfermagem profissional no Brasil, daí ser considerada a primeira escola de 

enfermagem moderna do país. “Essa escola, nascendo na época áurea da Saúde Pública, teve 

como objetivo explícito a melhoria das condições sanitárias da população” (FERNANDES, 

2006a).  

O processo de formação estava a cargo de enfermeiras norte-americanas da Fundação 

Rockefeller, treinadas no sistema Nightingale, que vieram para organizar o serviço de 

Enfermagem de Saúde Pública no Brasil, além de instalar e dirigir a primeira escola de 

Enfermagem do país (GERMANO, 1983; FERNANDES, 1988, 2006a). O principal objetivo 

da implantação no Brasil de um ensino sistematizado da enfermagem era a formação de 

profissionais capazes de garantir o saneamento urbano, condições necessárias à continuidade 

do comércio internacional. 

Assim, a emergência do ensino da enfermagem moderna em nosso país coincidiu, pois, 

com o momento em que surgiram os primeiros traços de uma política de saúde por parte do 

Estado, ou seja, com o momento em que a questão da saúde ganhava uma nova dimensão, 

passando a ser uma das atribuições do Estado que tinha como propósito preparar o pessoal 

para atuar em saúde. O principal objetivo da implantação no Brasil de um ensino 

sistematizado da enfermagem era a formação de profissionais capazes de garantir o 

saneamento urbano, condições necessárias à continuidade do comércio internacional. Esse 

quadro remete à compreensão de que a criação da escola e a orientação do ensino vão ao 



 
 

encontro das necessidades do mercado que estavam postas naquele período de início do 

processo de industrialização no país.  

O processo de reorganização econômica-política, a partir de 1930, evidenciou a 

necessidade de uma força de trabalho qualificada e com saúde. Neste período, “o processo 

saúde/doença apresentava novo paradigma decorrente do avanço da ciência e tecnologia, 

provocando assim um abandono progressivo das ações coletivas, privilegiando a assistência 

individual e curativa” (SANTOS, 2007 p. 39). A assistência voltada para o setor hospitalar se 

consolidava e o “hospital deixou de ser a instituição que abrigava mendigos e marginais e 

transformou-se em centros de tecnologias para tratamento, cura e pesquisa” (SANTOS, 2007 

p. 39). Essa transformação foi impulsionada pelos avanços do saber médico e também pelas 

lutas de trabalhadores que passaram a exigir do Estado uma assistência hospitalar e 

individualizada (SANTOS, 2007). Surge, então, a Previdência Social, transformando as 

Caixas de Aposentadoria e Pensão em Institutos de Aposentadorias e Pensão (IAP), 

organizados por categorias de trabalhadores e não mais por empresas (BRASIL, 2007b, 

2007c; POLÍTICAS, 2010). 

No bojo desse processo de urbanização, industrialização e modernização dos hospitais, 

começou a evolução dos cursos de enfermagem moderna no país. Essa evolução, contudo, só 

foi acionada a partir de 1940 com o fortalecimento do processo de industrialização que exigia 

a redução do período de doença e absenteísmo dos trabalhadores. 

Atendendo a lógica de produção de serviços de saúde, o Estado, através da Lei nº 775 

de 06 de agosto de 1949 regulamentou o ensino de enfermagem como matéria de Lei. Esta Lei 

propôs a ampliação do número de escolas, tornando obrigatória a existência do ensino de 

enfermagem em todo centro universitário ou sede de faculdades de medicina. O 

reconhecimento das escolas passou a ser feito pelo, então, Ministério da Educação e Saúde e, 

não mais pela equiparação com a Escola Anna Nery (FERNANDES, 1988, 2006a). 

Essa Lei, sem levar em consideração as carências e limitações existentes no país, 

direcionou o currículo do curso de enfermagem nos moldes do modelo norte-americano, 

fundamentando-se nos aspectos clínicos com conteúdos de diversas especialidades médicas, 

sem inovação em relação ao programa inicial. Prevalecia a ênfase no fazer em detrimento do 

pensar; a mecanicidade era reforçada pela repetição de técnica, desestimulando a criatividade, 

voltando a atenção para o tecnicismo (FERNANDES, 1988, 2006a). 

Fernandes (2006a) assinala ainda que se por um lado o Estado reconheceu o ensino de 

enfermagem como matéria de Lei, colocando-o ao nível do ensino universitário, por outro 

lado, atendendo ao setor produtivo e empresarial da área de saúde, estabeleceu os 



 
 

fundamentos para a definição do currículo pleno, determinando as condições da formação do 

profissional de enfermagem. O currículo foi esquematizado, as disciplinas foram selecionadas 

e a ordenação dos estágios passou a ser determinada; foi definida a obrigatoriedade do ensino 

das ciências físicas e biológicas, sendo limitativo no que se referia às ciências sociais. Assim, 

o ensino de enfermagem foi perdendo gradativamente o seu enfoque assistencial preventivo, 

passando a ser processado predominantemente nos ambientes hospitalares. 

É importante destacar que o reconhecimento do ensino de enfermagem como matéria de 

Lei, não foi dado gratuitamente para a enfermagem. Ele foi o resultado de pressões das 

profissionais de enfermagem que, através de sua associação de classe, enfrentavam desafios e 

lutavam pela garantia e reconhecimento de sua profissão (FERNANDES, 1988, 2006a). 

Em 1953, o Ministério da Educação e Saúde foi desdobrado em dois ministérios: 

Ministério da Saúde e Ministério da Educação e Cultura. Com esta separação, o Ministério da 

Saúde passou a encarregar-se especificamente das atividades de saúde, como combate a 

endemias, controle da formação de técnicos em saúde pública e campanhas sanitárias. 

(BRASIL, 2007b). 

Nesta época, o movimento sanitarista que havia surgido na Europa na primeira metade 

do século XX, começou a se organizar e se fortalecer no âmbito da saúde pública no Brasil. A 

Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) estimulou e patrocinou “a organização de 

seminários sobre medicina preventiva que contaram com a participação de representantes das 

escolas médicas de diversos países e foram fundamentais para a difusão das idéias do 

movimento preventivista” (BRASIL, 2007c p. 28). 

O discurso sanitarista ganhou dimensão no início dos anos 1960 ao estabelecer relações 

entre saúde e desenvolvimento. O planejamento em saúde passou a integrar o planejamento 

global do governo com vistas ao crescimento do país e às melhorias para a população, 

conforme disposto em Brasil (2007c p. 28). 

 

As propostas para adequar os serviços de saúde à realidade diagnosticada 
pelos sanitaristas desenvolvimentistas tiveram marcos importantes, como a 
formulação da Política Nacional de Saúde, em 1961, com o objetivo de 
redefinir a identidade do Ministério da Saúde e colocá-lo em sintonia com os 
avanços verificados na esfera econômico-social.  
 

Na esfera da educação, neste mesmo ano, foi promulgada a Lei nº 4024/61 das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que fixou as diretrizes e bases da educação 

nacional. A partir daí, o então Conselho Federal de Educação (órgão criado por esta Lei), 

passou a decidir sobre a duração e o currículo dos cursos superiores. O sistema formal de 



 
 

ensino universitário passou a ser estruturado e reformulado, segundo as determinações do 

Estado;os currículos foram redefinidos e os agentes do processo de formação passaram a ser 

moldados conforme a jurisdição estatal (FERNANDES, 1988, 2006a). 

O currículo mínimo definido através do Parecer nº 271 de 19 de outubro de 1962 para o 

curso de graduação em enfermagem estabeleceu um curso geral e duas alternativas de 

especialização precoce; reduziu a duração do curso de quatro para três anos e excluiu algumas 

disciplinas do tronco profissional comum do curso de graduação, tais como a Enfermagem de 

Saúde Pública e Ciências Sociais (FERNANDES, 1988, 2006a). 

A Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), numa tentativa de reação às 

determinações do novo currículo, solicitou ao Conselho Federal de Educação, que sustasse a 

homologação daquele Parecer, ao tempo em que apresentou uma exposição de motivos, 

propondo alterações substanciais do mesmo. Essas propostas, contudo, não obtiveram eco, 

sendo mantidas, em essência, as distorções do novo currículo adotado (FERNANDES, 1988, 

2006a). 

 

A ênfase passou a ser dada ao ensino das ciências físicas e biológicas, 
mantendo-se o enfoque na visão do homem como um ser biológico e 
mascarando-se o aspecto social da saúde. A concepção do social foi diluída 
em função da concepção exclusiva do biológico e o ensino girava em torno 
do atendimento do doente hospitalizado, tendo como marco de referência o 
predomínio de medidas curativas em saúde. (FERNANDES, 2006a p.14). 
 

O golpe militar de 1964 interrompeu um processo democrático no país, provocando 

transformações em todos os setores da sociedade brasileira. Na área da saúde, priorizou-se o 

modelo assistencial centrado no hospital e na mercantilização da saúde em detrimento à 

medicina preventiva e o movimento de descentralização das ações de saúde foi abandonado. 

Em 1967, os IAP são unificados no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), criando 

“um mercado unificado para as ações que serão produzidas pela empresas vendedoras de 

serviços médicos e fortalece o movimento de privatização do setor”. (BRASIL, 2007b p. 22). 

Na área da educação, a segunda metade da década de 1960 evidenciou um momento de 

crise na universidade brasileira, com intensa mobilização estudantil pressionando por maior 

oportunidade de acesso ao ensino superior, mais verbas para a educação e melhor qualidade 

de ensino. Nesse contexto, surge a Lei nº 5.540 de 28 de novembro de 1968 que fixou as 

normas de organização e funcionamento do ensino superior, sua articulação com a escola 



 
 

média e a implantação de uma política educacional que se autonomeia Reforma Universitária 

(FERNANDES, 1988, 2006a). 

A Reforma Universitária propunha a ampliação do número de vagas e a modernização 

do ensino superior, além da conseqüente necessidade de revisão dos currículos mínimos dos 

cursos, atendendo-se, também, às exigências de um mercado de trabalho que, baseado na 

sofisticação tecnológica do desenvolvimento industrial, requeria um número crescente de 

profissionais qualificados (FERNANDES, 1988, 2006a). 

Como integrante do aparelho universitário, o ensino de enfermagem seguiu as 

determinações da Reforma Universitária, que, em síntese, estavam dirigidas para a formação 

de maior número de profissionais e na reestruturação de um novo currículo mínimo. Assim, 

atendendo às determinações do Conselho Federal de Educação, as docentes de enfermagem 

passaram a movimentar-se através de uma série de encontros, congressos e seminários no 

sentido de formular uma proposta de currículo para os cursos de enfermagem e para o 

estabelecimento de diretrizes buscando o seu aperfeiçoamento face aos preceitos 

estabelecidos pela reforma (FERNANDES, 1988; FERNANDES, 2006a). 

A proposta elaborada pelas docentes foi transformada em um anteprojeto do currículo 

mínimo e enviada, através da ABEn, ao Conselho Federal de Educação. O anteprojeto sofreu 

modificações e foi transformado no Parecer nº 163 de 27 de janeiro de 1972 da Comissão 

Central de Revisão de Currículos e aprovado pela Resolução n.º 4 de 25 de fevereiro do 

mesmo ano (FERNANDES, 1988, 2006a). 

O currículo passou a ser constituído de três partes: pré-profissional, tronco profissional 

comum e habilitações. O pré-profissional incluía conhecimentos de biologia, ciências 

morfológicas, ciências fisiológicas, patologia, ciências do comportamento e introdução à 

saúde pública. O tronco profissional comum incluía: introdução à enfermagem, enfermagem 

médico-cirúrgica, enfermagem materno-infantil, enfermagem psiquiátrica, enfermagem em 

doenças transmissíveis, exercício da enfermagem, didática aplicada à enfermagem e 

administração aplicada à enfermagem. As habilitações, por opção das alunas, abrangiam a 

enfermagem médico-cirúrgica, enfermagem obstétrica e enfermagem de saúde pública 

(FERNANDES, 1988; FERNANDES, 2006a). 

Fernandes (2006b) ressalta que apesar de possibilitar o aumento da duração do curso e 

de incluir o ensino das ciências sociais, o novo currículo não trouxe grandes transformações. 

 



 
 

O currículo permaneceu com uma densa carga horária concentrada nas 
disciplinas da assistência curativa, assim como manteve a exclusão da 
enfermagem de saúde pública do tronco profissional comum, permanecendo, 
em essência, com a ênfase nos aspectos curativos, e portanto, diluiu-se a 
concepção do social em função da concepção exclusiva do biológico 
(FERNANDES, 2006b p.14). 

 

Com o chamado “milagre brasileiro”, no período de 1968 a 1972, foi iniciado, no país, 

um intenso crescimento industrial, sem, contudo, apresentar uma correspondência no plano 

social. Os problemas de saúde tornaram-se politicamente relevantes. Durante congressos, 

seminários e encontros, as questões relativas à saúde passaram a ser problematizadas, 

iniciando-se um amplo movimento de denúncias das distorções operadas na assistência à 

saúde da população. 

Os custos da assistência médica e a eficiência do setor tornaram-se questões de Estado 

na medida em que a incorporação de cidadãos com novos direitos e o avanço da tecnologia 

oneravam a atenção médica, tornando insuportável a manutenção do modelo. “No fim dos 

anos 1960, os gastos em assistência médica da Previdência Social já ultrapassavam os do 

complexo Ministério da Saúde/Secretarias Estaduais de Saúde”.Esta situação levou “à busca 

de alternativas racionalizadoras de extensão de cobertura a um custo suportável pelo sistema” 

(BRASIL, 2007b p. 23). 

Nos espaços de construção da medicina comunitária voltou a ser difundido o 

movimento sanitário. “Esse movimento, coordenado por grupos de intelectuais em espaços 

acadêmicos e institucionais, articulados com partidos políticos de esquerda, constituiu-se na 

base político-ideológica da Reforma Sanitária Brasileira”. (BRASIL, 2007b p. 23). O Centro 

Brasileiro de Estudos em Saúde (Cebes) e a Associação Brasileira de Pós-Graduação em 

Saúde Coletiva (ABRASCO) foram duas importantes instituições que agregavam militantes e 

intelectuais que viriam integrar o movimento da reforma sanitária. 

Diversos movimentos políticos e sociais eclodiram nesse período, em que se destacou a 

Conferência de Alma Ata, em 1978, cuja meta foi “Saúde para todos no ano 2000”; a saúde 

passou a ser visualizada como resultante do desenvolvimento sócio-econômico das nações, 

além de abrir possibilidades para a participação popular nas discussões sobre saúde. Merece 

destaque também, a VIII Conferência Nacional de Saúde que estabeleceu três referenciais 

para a Reforma Sanitária Brasileira: (1) um conceito amplo de saúde; (2) a saúde como um 

direito do cidadão e um dever do Estado; (3) a instituição de um sistema único de saúde, 



 
 

organizado pelos princípios da universalidade, da integralidade, da descentralização e da 

participação popular (BRASIL, 2007b). 

Como resultado da luta pela redemocratização do país, em 1988 foi promulgada a 

Constituição Federal que estabelece, entre outras coisas, que a saúde “é um direito de todos e 

dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas” (BRASIL, 1988). 

Assim, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 196, institui o Sistema Único de Saúde, 

um sistema que visa a ampliação das responsabilidades do Estado com o setor saúde, a 

inclusão social e a redução das desigualdades através do seu caráter gratuito e universal. 

 

3.2 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E AS MUDANÇAS NA FORMAÇÃO DAS 

ENFERMEIRAS 

 

O Sistema Único de Saúde foi instituído com a promulgação da Constituição Federal 

em 1988, mas só foi regulamentado em 1990 através da Lei nº 8.080 de 19 de setembro que 

“dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes” (BRASIL, 1990a). Esta Lei, conhecida 

como Lei Orgânica da Saúde “regula, em todo território nacional, as ações e serviços de 

saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas 

naturais ou jurídicas de direito público ou privado” (BRASIL, 1990a). 

Os vetos presidenciais que foram colocados na Lei n.º 8.080 atingiram pontos 

fundamentais como a instituição dos Conselhos e das Conferências de Saúde, provocando 

uma reação imediata da sociedade civil organizada, que levou à Lei n.º 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990. Esta Lei “dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 

Único de Saúde e sobre as transferências governamentais de recursos financeiros na área da 

saúde” (BRASIL, 1990b). 

A proposta do SUS está baseada na concepção de saúde como direito de cidadania, ou 

seja, está vinculada à idéia central de que todas as pessoas têm direito à saúde. O mais 

importante resultado imediato da instituição do SUS foi a ruptura da separação que havia no 

sistema público de saúde brasileiro entre os incluídos e os não incluídos (BRASIL, 2007b). 

Até a criação do SUS, o direito à saúde estava restrito àqueles que contribuíam com a 

previdência social ou àqueles que podiam pagar por uma assistência à saúde privada. Para o 

restante da população restava a assistência oferecida pelas organizações filantrópicas. 



 
 

A Constituição faz referência a garantia do acesso universal e igualitário as ações e 

serviços de saúde para a promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

Acesso universal aos serviços de saúde “significa a possibilidade de todas as pessoas, 

incluindo estrangeiros que estejam visitando o Brasil, poderem alcançar uma ação ou serviço 

de saúde de que necessitem, sem qualquer barreira de acessibilidade, seja cultural, física ou 

econômica” (PAIM, 2009 p.45). Atualmente qualquer cidadão brasileiro pode ser atendido em 

estabelecimentos de saúde públicos, filantrópicos ou privados, conveniados ao SUS, e realizar 

procedimentos de baixa, média ou alta complexidade. 

Acesso igualitário diz respeito ao acesso aos serviços de saúde de maneira igual para 

todos, sem qualquer discriminação ou preconceito. Entretanto, Paim (2009 p. 45) destaca que 

“em situações que ocorrem grandes desigualdades, como no acesso aos serviços de saúde, 

atender igualmente os desiguais poderia resultar na manutenção das desigualdades”. Assim, a 

noção de equidade seria mais adequada porque possibilitaria “atender desigualmente os que 

são desiguais, priorizando os que mais necessitam para poder alcançar a igualdade”. (PAIM, 

2009 p. 45). 

A promoção da saúde está relacionada com a capacidade dos serviços em estimular a 

qualidade de vida das pessoas e das comunidades por meio de medidas gerais e específicas. 

Os determinantes socioambientais, como condições de moradia, saneamento básico, emprego 

e lazer, influenciam na promoção da saúde. A proteção à saúde significa reduzir ou eliminar 

riscos, por meio de ações específicas, após conhecimento prévio dos fatores de riscos e de 

proteção. Algumas medidas são bastante conhecidas e divulgadas: vacinação; uso do cinto de 

segurança no trânsito; controle de medicamentos e alimentos; distribuição de preservativos 

para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A recuperação da saúde, por sua vez, 

“requer um diagnóstico precoce, um tratamento oportuno e limitação do dano (doença ou 

agravo), evitando complicações ou sequelas” (PAIM, 2009 p. 46). 

Paim (2009) ressalta que de acordo com a Constituição, o SUS deve ser organizado a 

partir de três orientações fundamentais: (1) descentralização das ações, com direção única em 

cada esfera de governo; (2) atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo aos serviços assistenciais; (3) participação da comunidade. 

A descentralização das ações tem com objetivo adequar o SUS às diversidades regionais 

observadas em todo Brasil, no que diz respeito às condições econômicas, sociais e culturais. 

As ações e serviços de saúde devem ser organizados de forma regionalizada e hierarquizada 



 
 

em níveis de complexidade crescente (BRASIL, 1990a). As decisões sobre a saúde devem ser 

tomadas pelos municípios e estados através das Secretarias de Saúde, cabendo ao Ministério 

da Saúde coordenar a atuação do sistema no âmbito federal. 

A integralidade da assistência é entendida com um “conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos em cada caso em 

todos os níveis de complexidade do sistema” (BRASIL, 1990a). Isto significa que todas as 

pessoas devem ter acesso a todo tipo de serviço e ações de saúde, de acordo com a 

necessidade de cada caso ou situação.  

Para Almeida; Chioro; Zioni (2001 p. 37) para cumprir o princípio da integralidade “os 

serviços de saúde devem funcionar atendendo o indivíduo como um ser integral, submetido às 

mais diferentes situações de vida e de trabalho, que o levam a adoecer e morrer”. Esses 

autores afirmam que, sob a lógica da integralidade, o indivíduo deve ser entendido como um 

cidadão sujeito a riscos sejam eles biológicos, psicológicos ou sociais e, portanto, o 

atendimento no serviço de saúde deve ter como foco também a saúde e não somente a doença. 

O atendimento integral, portanto, envolve a promoção, proteção e recuperação da saúde. 

A participação da comunidade expressa uma orientação para democratização dos 

serviços e das decisões em relação à saúde, além de assegurar o controle social sobre o SUS. 

De acordo com Paim (2009 p. 51) “a comunidade pode participar na identificação de 

problemas e no encaminhamento das soluções, bem como fiscalizar e avaliar as ações e os 

serviços públicos de saúde”.  

As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas com 

participação popular, sem prejuízo às funções do Poder Legislativo. Segundo a Lei n.º 8.142, 

a Conferência de Saúde deve acontecer “a cada quatro anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação de 

política de saúde nos níveis correspondentes” (BRASIL, 1990b). O Conselho de Saúde, por 

sua vez, tem caráter permanente e deliberativo; é um órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários que atua 

na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros (BRASIL, 1990b). 

A Lei Orgânica da Saúde definiu ainda como um dos objetivos e atribuições do SUS, a 

ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. O Art. 27 desta Lei define que 

a política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, 



 
 

articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, com o objetivo de organizar um sistema 

de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, 

além de elaborar programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. (BRASIL, 1990a). 

O processo de implementação do SUS provocou uma mudança nos modelos 

assistenciais de modo a atender seus princípios estruturantes – universalidade, integralidade e 

equidade – demandando uma mudança no perfil dos trabalhadores em saúde. O “objeto” das 

práticas em saúde mudou à medida que o próprio sistema de saúde mudou. Atender aos 

princípios do SUS requer muito mais do que conhecimentos técnicos; exige conhecer a lógica 

proposta para este novo sistema de saúde, seus princípios, suas diretrizes, seus desafios, bem 

como o perfil e as necessidades da população assistida. Para Pereira e colaboradores (2009 p. 

774), “o SUS se constitui em um projeto tecno-político que carrega novos valores e enfoques 

teóricos na produção da saúde, exigindo novos perfis profissionais”. Para fazer frente aos 

desafios dessas novas práticas, passou-se a exigir dos profissionais, uma formação voltada 

para o redirecionamento intelectual, moral, ético e político, ou seja, uma formação com 

tendência “generalista” para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde.  

Como integrantes da equipe multidisciplinar em saúde, as enfermeiras precisaram 

redirecionar as suas práticas profissionais para o atendimento integral à saúde individual e 

coletiva da população. Houve, então, a necessidade de reformulação do currículo vigente 

(currículo de 1972), convocando à discussão entidades de classe, escolas e organizações de 

saúde. 

A ABEn, como um dos atores engajados nesse processo de luta, desencadeou um amplo 

debate por meio de seminários nacionais e regionais, mobilizando docentes, discentes e 

profissionais dos serviços de saúde, objetivando a construção coletiva de um projeto 

educacional para a enfermagem brasileira. A troca de experiências e a riqueza das discussões 

geradas nesse movimento subsidiaram o Parecer n.º 314/94 do Conselho Federal de 

Educação, homologado pela Portaria n.º 1.721 do Ministério da Educação, em 15/12/1994, 

surgindo, assim, um novo currículo para os cursos de graduação em enfermagem (BRASIL, 

1994). 

Esse novo currículo passou a ser constituído por quatro eixos temáticos: Bases 

Biológicas e Sociais da Enfermagem, Fundamentos de Enfermagem, Assistência de 

Enfermagem e Administração em Enfermagem. O eixo Bases Biológicas e Sociais da 

Enfermagem, com 25% da carga horária total do curso, estava constituído pelos conteúdos das 

Ciências Biológicas e Ciências Humanas. O eixo dos Fundamentos de Enfermagem, com 25% 



 
 

da carga horária do curso, incluía os conteúdos técnicos, metodológicos, os meios e 

instrumentos de trabalho individual e coletivo. O eixo da Assistência de Enfermagem, com 

35% da carga horária do curso, incluía os conteúdos teórico-práticos da assistência de 

enfermagem individual e coletiva à criança, adolescente e adulto em situações clínicas, 

cirúrgicas, psiquiátricas, gineco-obstétricas e saúde coletiva. O eixo da Administração em 

Enfermagem, com 15% da carga horária do curso, incluía os conteúdos teórico-práticos de 

administração do processo de trabalho da assistência de enfermagem em hospitais gerais e 

especializados, ambulatórios e rede básica de serviços de saúde (BRASIL, 1994). 

Além de definir os eixos temáticos e o percentual da carga horária dos mesmos, a 

Portaria n.º 1.721/94 definiu, também, a carga horária mínima do curso, em 3.500 horas, e a 

sua duração em, no mínimo, quatro anos (ou oito semestres letivos) e, no máximo, seis anos 

(doze semestres letivos) (BRASIL, 1994). 

Apesar de contemplar algumas propostas apresentadas pela categoria das profissionais 

de enfermagem, esse novo currículo gerou algumas insatisfações, tais como aquelas 

relacionadas à ausência das disciplinas da área de educação, desconsiderando a função 

educativa da enfermagem. Outra insatisfação gerada pelo novo currículo foi decorrente da 

delimitação do percentual da carga horária dos eixos temáticos, que configurava um controle 

sobre o processo de formação do enfermeiro, limitando o perfil do profissional generalista e 

desconsiderando as características institucionais e regionais onde os cursos se inseriam 

(FERNANDES, 1988). 

Essas insatisfações frente ao novo currículo eram manifestadas nos diversos eventos 

científicos da área, particularmente nos Seminários Nacionais de Diretrizes para a Educação 

em Enfermagem (SENADEn), criados, pela ABEn, a partir de 1994 e que trouxeram 

contribuições significativas para a construção das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Enfermagem, além de se constituírem em espaços para aprofundamento da 

construção coletiva das políticas e propostas que dizem respeito à educação em enfermagem 

(FERNANDES, 1988). 

Em dezembro de 1996, o Diário Oficial da União publicou a nova LDB, sob a Lei nº 

9.394 de 20/12/96 (BRASIL, 1996), a qual reiterou a tendência profissionalizante da 

formação “generalista”. Essa Lei trouxe novas responsabilidades para as Instituições de 

Ensino Superior, assegurando autonomia didático-científica, bem como autonomia para criar 

cursos e para fixar os currículos dos seus cursos e programas, recomendando que cada curso 

adotasse as diretrizes curriculares que melhor atendesse ao perfil epidemiológico e social da 



 
 

comunidade, esperando com isso melhor adaptação ao mundo do trabalho e atendimento às 

necessidades sociais (BRASIL, 1996). 

A nova LDB define o perfil do profissional a ser formado, como aquele indivíduo 

crítico, reflexivo, dinâmico, ativo, adaptável às demandas do mercado do trabalho, apto a 

aprender a aprender, a assumir os direitos de liberdade, atender as tendências do mundo 

globalizado (BRASIL, 1996).  

Essa Lei abre espaços para a flexibilização dos currículos de graduação, para a expansão 

de cursos e vagas na educação superior, além de direcionar a construção de Diretrizes 

Curriculares para cada Curso de Graduação que, por sua vez, apresentam princípios voltados 

para... 

[...] levar os alunos dos cursos de graduação em saúde a aprender a aprender 
que engloba aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 
aprender a conhecer, garantindo a capacitação de profissionais com 
autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da atenção e a 
qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, famílias e 
comunidades [...] (BRASIL, 1996).  

 

Ito e colaboradores (2006) afirmam que a LDB visa à formação de profissionais críticos, 

reflexivos, dinâmicos e ativos diante das demandas do mercado de trabalho. Estes 

profissionais estariam “aptos a aprender a aprender, a assumir os direitos de liberdade e 

cidadania, enfim, compreender as tendências do mundo atual e as necessidades de 

desenvolvimento do país” (p. 572). 

A flexibilidade curricular prevista na LDB dá condições às instituições formadoras de 

determinar o perfil do aluno que se deseja formar, já que estas instituições terão liberdade 

para definir parte considerável de seus currículos. Galleguillos; Oliveira (2001) salientam que 

profissionais e educadores devem estar atentos e compromissados com um ensino de 

qualidade que proporcione mudanças realmente capazes de atender a sociedade e as 

necessidades do setor saúde. 

A partir da LDB, o Parecer n.º 1133 do CNE/CES (BRASIL, 2001b), de 7/8/2001, 

reforça a necessidade da articulação entre Educação Superior e Saúde, objetivando a formação 

geral e específica dos egressos/profissionais, com ênfase na promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde. Esse Parecer apresenta os documentos referenciais, assim 

como a concepção de saúde, os princípios e diretrizes do SUS e o objeto e objetivo das 

Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação na área da saúde. 



 
 

Após esse Parecer, e buscando contribuir para a formação de um profissional que possa 

desenvolver uma atenção à saúde de forma mais justa, mais igualitária e de melhor qualidade, 

o Conselho Nacional de Educação, através da Câmara de Educação Superior, aprovou a 

Resolução CNE/CES n° 3, de 7/11/2001 (BRASIL, 2001a), que definiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Enfermagem (DCENF).  

Nessas diretrizes, aparece explicitada a necessidade da formação estar claramente 

comprometida e direcionada à concretização dos princípios da Reforma Sanitária e do SUS. 

Traz também a necessidade de se avançar, não apenas no preparo de um novo profissional, 

mas, também, de um indivíduo crítico, cidadão, preparado para aprender, criar, propor e 

construir (BRASIL, 2001a). 

Esta resolução não estabeleceu percentuais para os conteúdos, nem definiu duração e 

carga horária para o curso. Definiu, entretanto, que o Estágio Curricular Supervisionado deva 

ser oferecido nos dois últimos semestres do curso, com carga horária de, no mínimo, 20% da 

carga horária total do curso e que deva contemplar a rede básica e a rede hospitalar (BRASIL, 

2001a). 

As DCENF tiveram sua materialidade concretizada, a partir de propostas que emergiram 

da mobilização das enfermeiras, através da sua associação de classe, de entidades 

educacionais e de setores da sociedade civil interessados em defender as mudanças da 

formação na área da saúde. Elas devem ser apreendidas, destarte, como produto de uma 

construção social e histórica, trazendo, no seu conteúdo, os posicionamentos da enfermagem 

brasileira como ponto de partida para as mudanças necessárias à formação da enfermeira; 

como referência para que as escolas/cursos, no uso de sua autonomia, construam, 

coletivamente, seus projetos pedagógicos, respeitando a especificidade regional, local e 

institucional (FERNANDES, 2006a; 2006b). 

As DCENF indicam, pois, a necessidade do redirecionamento da dinâmica e 

organização dos cursos, configurando-se como ponto de partida para a reconstrução de 

projetos pedagógicos voltados para o desenvolvimento de competências, considerando a 

concepção do aluno como sujeito da aprendizagem e do professor como facilitador do 

processo ensino-aprendizagem. Elas apontam para a capacitação profissional voltada para o 

exercício das competências gerais e específicas.  

Dentre as competências gerais estão a atenção à saúde, tomada de decisões, 

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



 
 

destacar que essas competências gerais são comuns para todos os cursos da área de saúde. 

Além dessas competências gerais, as DCENF trazem as competências específicas e 

habilidades pautadas nas concepções do aluno como sujeito do seu processo de formação, da 

articulação entre teoria e prática, da diversificação dos cenários de aprendizagem, de 

metodologias ativas, da articulação da pesquisa com o ensino e extensão, da flexibilidade 

curricular, da interdisciplinaridade, da incorporação de atividades complementares, da 

avaliação da aprendizagem, do processo de acompanhamento, avaliação e gestão do curso, 

assim como da terminalidade do curso. (BRASIL, 2001a) 

As DCENF apontam, portanto, para um processo de formação de profissionais 

competentes, críticos e comprometidos com a saúde da população, indicando a necessidade de 

redirecionamento dos conteúdos de ensino e da pesquisa, tomando a extensão como eixo 

articulador, assim como da diversificação dos cenários de ensino-aprendizagem.  

Elas apresentam-se como ponto de partida para as mudanças e trazem, como paradigma, 

as relações entre cultura, sociedade, saúde e educação; fundamentam-se nas relações 

dialéticas entre as transformações sociais e as do mundo do trabalho, com as mudanças no 

perfil da enfermeira; trazem, como elemento nuclear, a integração entre conteúdos teóricos e 

práticos, competências e habilidades, objetivando uma formação acadêmica que estimule o 

aluno a refletir sobre a realidade social e o aprender a aprender; apontam para o processo de 

formação fundamentado na produção de conhecimentos mediante a inserção em realidades 

concretas, ou seja, formação centrada na práxis; apresentam-se como eixos estruturantes das 

experiências de aprendizagem, favorecendo a definição dos perfis dos egressos ajustados às 

mudanças do mundo moderno; configuram-se, enfim, como um conjunto de elementos ou 

indicações que devem direcionar o processo de formação do profissional, orientando o 

planejamento acadêmico e a construção de projetos pedagógicos voltados para o 

desenvolvimento de competências (FERNANDES et al, 2005; FERNANDES, 2006a; 2006b). 

A implementação das DCENF nas escolas/cursos insere-se num momento de 

fortalecimento da política de globalização do mercado, que está a exigir maior 

competitividade, frente a um mercado cada vez mais heterogêneo e fragmentado, o que 

implica na formação de um novo perfil para o trabalhador. Um perfil voltado para a formação 

do indivíduo crítico, reflexivo, capaz de atuar, com senso de responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano, buscando 

projetar o novo e criar, a partir dos problemas, valores para agir com criatividade e 

solidariedade para enfrentar as dificuldades do mercado. Na área da saúde, busca-se, ainda, a 



 
 

formação generalista, humanista, capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de 

saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região 

de atuação, identificando as dimensões bio-psico-sociais dos seus determinantes 

(FERNANDES, 2006a). 

A implantação/implementação das DCENF implica, pois, num grande desafio que é o 

de formar enfermeiros com competência técnica e política, como sujeitos sociais dotados de 

conhecimento, de raciocínio, de percepção e sensibilidade para as questões da vida e da 

sociedade, capacitando-os para intervirem em contextos de incertezas e complexidade. 

Apesar do esforço das entidades de classes, instituições formadoras, docentes e 

discentes, a formação de recursos humanos para o SUS ainda é um grande desafio e é 

apontada como um dos entraves para a consolidação do sistema. Por muitos anos, a formação 

em saúde reproduziu uma visão centrada nas técnicas biomédicas e a ênfase nos 

procedimentos superou o pensar saúde. O grande desafio das instituições formadoras de 

profissionais de saúde é formar profissionais humanistas, capazes de atuar na integralidade da 

atenção à saúde e em equipe multiprofissional (ROSSINI; LAMPERT, 2004). Segundo as 

autoras, a formação de recursos humanos para o setor é um dos graves problemas do SUS. 

Por outro lado, a área de recursos humanos é a que vem sofrendo maior 

desregulamentação no SUS desde a sua criação. Trabalhadores dos diversos níveis de governo 

e de entidades prestadoras de serviço ao Sistema Único de Saúde convivem no mesmo local 

de trabalho com direitos e deveres diferenciados, o que é um problema ainda a ser resolvido 

(BRASIL, 2003). 

Em 2003, o Ministério da Saúde lançou os Princípios e Diretrizes para a Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS (NOB/RH-SUS) que se constitui em 

mais um dos instrumentos produzidos a partir da participação da sociedade organizada para a 

consolidação do SUS, recolocando a importância do trabalho, a necessidade da valorização 

dos profissionais na implantação dos modelos assistenciais e a regulação das relações de 

trabalho no setor Saúde. Esta publicação sistematiza as produções e experiências dos órgãos 

gestores e das instâncias de controle social do SUS nas tentativas de se definirem mecanismos 

e instrumentos mais adequados para a gestão do trabalho no SUS, apresentando uma 

possibilidade mais efetiva e operacional. A NOB/RH-SUS tem como finalidade estabelecer 

parâmetros gerais para a gestão do trabalho no SUS (BRASIL, 2003). 



 
 

Pereira e colaboradores (2009) destacam que ao enfatizar a importância do trabalho, a 

necessidade da valorização dos profissionais na implantação dos modelos assistenciais e a 

regulação das relações de trabalho no setor saúde, a NOB/RH-SUS representa “uma conquista 

e mais um recurso legal para instrumentalizar a operacionalização dos preceitos do SUS, no 

âmbito dos recursos humanos, que nunca havia sido objeto de Normas Operacionais Básicas” 

(PEREIRA et al, 2009 p. 775). 

Na NOB/RH-SUS a Educação Permanente em Saúde aparece como uma estratégia 

imprescindível para implementação do SUS. As DCENF também apontam a educação 

permanente como uma das competências e habilidades gerais requeridas para a enfermeira. 

Elas destacam que os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na 

sua formação, quanto na sua prática (BRASIL, 2001a). 

A educação permanente tem como “objeto a transformação do processo de trabalho, 

orientado para a melhoria da qualidade, para a equidade no cuidado e no acesso aos serviços. 

O processo de trabalho é revalorizado como centro privilegiado de aprendizagem” (BRASIL, 

2007a p. 54). Através da educação permanente é possível revelar a complexidade e a 

articulação das explicações dos diferentes problemas e tornar evidente a necessidade de 

estratégias múltiplas. Ela pode ser uma importante estratégia de gestão. 

Como parte essencial de uma política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores 

para a qualificação do SUS, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o 

desenvolvimento de trabalhadores para o setor, através da Portaria GM/MS n.º 198 de 13 de 

fevereiro de 2004 (BRASIL, 2004). 

A Portaria determina que a condução locorregional da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde seja efetivada mediante um Colegiado de Gestão configurado como 

Pólo de Educação Permanente em Saúde para o SUS, do qual podem participar gestores 

estaduais e municipais de saúde e de educação; instituições de ensino com cursos na área da 

saúde; escolas técnicas, escolas de saúde pública e demais centros formadores das secretarias 

estaduais ou municipais de saúde; núcleos de saúde coletiva; hospitais de ensino e serviços de 

saúde; estudantes da área de saúde; trabalhadores de saúde; conselhos municipais e estaduais 

de saúde; movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde (BRASIL, 

2004). 



 
 

Em 2006, através da Portaria GM/MS n.º 399 de 22 de fevereiro, foi firmado o Pacto 

pela Saúde – Consolidação do SUS. O Pacto pela Saúde é um acordo interfederativo 

articulado em três dimensões: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de 

Gestão. Visando a superação dos desafios do sistema de saúde brasileiro, os gestores do SUS 

assumiram o compromisso público de construção do Pacto pela Saúde, que deve ser revisado 

anualmente, baseado nos princípios do SUS com ênfase nas necessidades de saúde da 

população (BRASIL, 2007b). 

O Pacto pela Vida está constituído por “um conjunto de compromissos sanitários, 

expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde 

do País e das prioridades definidas pelos governos” (BRASIL, 2007b p. 360). As prioridades 

do Pacto pela Vida são: saúde do idoso; câncer de colo de útero e de mama; mortalidade 

infantil e materna; doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, 

tuberculose, malária e influenza; promoção da saúde; atenção básica a saúde (BRASIL, 

2007b). 

O Pacto em Defesa do SUS envolve “ações concretas e articuladas pelas três esferas 

federativas no sentido de reforçar o SUS como uma política de Estado e não de governos, 

além de defender os princípios norteadores dessa política pública” (BRASIL, 2007b p. 361). 

As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são: implementar um projeto permanente de 

mobilização social com a finalidade de mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS 

como sistema público, universal garantidor de direitos; elaborar e divulgar a carta dos direitos 

dos usuários do SUS (BRASIL, 2007b). 

O Pacto de Gestão do SUS “estabelece as responsabilidades claras de cada ente 

federado de forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar mais claro quem deve 

fazer o quê, contribuindo assim para o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária do 

SUS” (BRASIL, 2007b p. 362). As prioridades do Pacto são: definir de forma inequívoca a 

responsabilidade sanitária de cada instância gestora do SUS; estabelecer as diretrizes para a 

gestão do SUS (BRASIL, 2007b). 

Pereira e colaboradores (2009) salientam que as prioridades elencadas no Pacto pela 

Saúde reforçam a necessidade de repensarmos o trabalho na saúde e em particular na 

enfermagem, considerando a indivisibilidade das dimensões constituintes do ser humano. A 

necessidade do trabalho em equipe está expressa no Pacto, como também de desenvolvimento 

de conhecimentos, habilidades e atitudes articuladas e integradas para o cuidado individual, 

coletivo e de gestão participativa. 



 
 

Com o objetivo de definir novas diretrizes e estratégias para a implementação da 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde adequando esta política às diretrizes 

operacionais e ao regulamento do Pacto pela Saúde, foi divulgada em 20/08/2007 a Portaria 

GM/MS n.º 1.996. Esta Portaria define que a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde deve considerar as especificidades regionais, a superação das desigualdades regionais, 

as necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde e a capacidade já 

instalada de oferta institucional das ações formais de educação na saúde (BRASIL, 2009). 

 



 
 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Esta é uma pesquisa do tipo descritiva e analítica com abordagem qualitativa, que 

investigou a natureza complexa de um fenômeno de interesse para o pesquisador, bem como 

os outros fatores com os quais ele está relacionado, permitindo um aprofundamento do 

conhecimento sobre o tema (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004).  

A pesquisa qualitativa é especialmente útil quando se pretende estudar fatos 

vivenciados, grupos sociais, percepções ou conteúdos de falas (MINAYO, 2008). Neste tipo 

de pesquisa, o material utilizado nas análises é a palavra, que expressa a fala cotidiana, nos 

discursos intelectuais, burocráticos, políticos e nas relações afetivas ou técnicas. Procura-se 

interpretar o conteúdo dessas falas, ultrapassando a mensagem e conhecendo os significados 

latentes. Ainda sobre o método qualitativo a autora enfatiza que:  

Os autores que seguem tal corrente não se preocupam em quantificar, mas, 
sim, compreender e explicar a dinâmica das relações sociais que, por sua 
vez, são depositárias de crenças, valores, atitudes e hábitos. Trabalham com 
a vivência, com a experiência, com a continuidade e também com a 
compreensão das estruturas e instituições como resultado da ação humana 
objetiva. Ou seja, desse ponto de vista, a linguagem, as práticas e as coisas 
são inseparáveis (MINAYO, 1994 p. 24). 

 

Nesse sentido, a pesquisa qualitativa apresentou-se, destarte, adequada para o 

desenvolvimento da presente proposta que analisou como vem se dando o conhecimento de 

discentes de graduação em enfermagem sobre o Sistema Único de Saúde, a partir das falas 

dos sujeitos envolvidos nesse processo, buscando dados relacionados à experiência dos 

estudantes, seus valores, suas crenças e práticas, os quais não seriam contemplados com 

estudo quantitativo. 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO E SUJEITOS PARTICIPANTES 

 



 
 

Na cidade do Salvador/BA, lócus deste estudo, existem atualmente 19 escolas/cursos de 

graduação em enfermagem cadastradas no e-Mec, o Sistema de Regulação do Ensino Superior 

(BRASIL, 2010). São duas escolas públicas e um curso filantrópico que já existiam nos anos 

2000 e 16 cursos pertencentes a rede privada de ensino. 

Entretanto, parte dessas escolas/cursos de enfermagem em Salvador ainda não possui 

turmas concluídas e, por esta razão, não dispõe do documento de reconhecimento do 

Ministério da Educação. Assim, optei por incluir neste estudo as escolas reconhecidas pelo 

MEC até maio/2010, momento em que solicitei permissão para coleta de dados com os 

estudantes dessas escolas. (apêndice A). Esta decisão tem como premissa que estas 

escolas/cursos possuem um maior amadurecimento dos seus projetos políticos pedagógicos. 

Em um universo de 19 escolas/cursos, 8 atendiam a este critério, e dessas, 3 aceitaram 

participar do estudo.  

Os sujeitos do estudo foram 12 discentes de graduação em enfermagem que estavam 

cursando o componente curricular Estágio Curricular Supervisionado. O ponto de corte das 

entrevistas com os sujeitos foi determinado por saturação, ou seja, as entrevistas foram 

realizadas até o momento em que se observou uma repetição em seus conteúdos e o alcance 

dos objetivos desse estudo. Conforme enfatiza Lobiondo-Wood; Haber (2001), a saturação 

ocorre quando as informações que estão sendo compartilhadas com os pesquisadores se 

tornam repetitivas. 

 

4.3 ASPECTOS ÉTICOS-LEGAIS 

 

O estudo foi desenvolvido após a aprovação pelo Comitê de Ética da Escola de 

Enfermagem da UFBA, Protocolo nº 18/2010 (anexo 1) e respeitou a confidencialidade, o 

sigilo, a autonomia dos sujeitos, ausência de ônus, garantia da privacidade e do anonimato, 

conforme Resolução n.º 196/96, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996). Os 

documentos relativos à coleta de dados ficarão sob a guarda desta pesquisadora, por um 

período de cinco anos. 

 

4.4 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 



 
 

Após aprovação pelo Comitê de Ética foi realizado um contato com os coordenadores 

das escolas/cursos, que disponibilizaram uma relação nominal dos estudantes em Estágio 

Curricular Supervisionado, bem como o local onde o estágio estava sendo desenvolvido e a 

forma de contato com esses alunos (telefone e e-mail). De posse dessas informações, fiz um 

contato por telefone com cada estudante e agendei as entrevistas nos campos de prática, de 

acordo com a disponibilidade do aluno, não encontrando resistência por parte dos alunos em 

participar da pesquisa. 

Os dados foram coletados no período de 25 a 29 de outubro de 2010 através de 

entrevistas semi-estruturadas, gravadas em gravador digital, após esclarecimentos sobre o 

objetivo da pesquisa e assinatura em duas vias do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (apêndice B). A entrevista continha quatro questões norteadoras que foram 

desdobradas em outras questões para melhor compreensão da pergunta. (apêndice C). 

Marconi; Lakatos (2010) elencam como vantagens da entrevista a flexibilidade para 

esclarecer, repetir e reformular as questões; e, a possibilidade da aquisição de informações de 

elevado nível de qualidade, a depender da experiência do entrevistador. Com referência à 

entrevista semi-estruturada, Minayo (2008) afirma ser aquela em que o depoente fala 

livremente sobre o tema proposto, de forma ampla, norteado por um roteiro com questões pré-

definidas, elaborado pelo pesquisador. 

As falas foram transcritas e analisadas paralelamente à coleta de dados utilizando-se a 

metodologia da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2004), objetivando descobrir os 

núcleos e sentidos que compõem o conhecimento dos discentes de graduação em enfermagem 

sobre o Sistema Único de Saúde. Este tipo de análise propicia a redução da complexidade de 

um conjunto de textos, podendo ser aplicada no exame de documentos escritos ou discursos, 

em transcrições de entrevistas e questionários (BARDIN, 2004). 

Para Bardin (2004) a análise de conteúdo abrange a explicação, sistematização e 

expressão do conteúdo de mensagens, com a finalidade de se efetuarem deduções lógicas e 

justificadas a respeito da origem dessas mensagens (quem as emitiu, em que contexto e/ou 

quais efeitos se pretende causar por meio delas). 

Na primeira fase da análise foram realizadas leituras flutuantes das entrevistas à medida 

que iam sendo transcritas, com o intuito de conhecer a totalidade do texto e ordenar os dados. 

No início, esta é uma leitura que pode deixar-se invadir por impressões do pesquisador, 

contudo, pouco a pouco, ela deve tornar-se mais precisa em função dos objetivos da pesquisa. 



 
 

Seguiu-se então, a escolha dos conteúdos a serem analisados, utilizando-se como critérios a 

exaustibilidade, a representatividade, a homogeneidade e pertinência. 

Na segunda fase da análise realizei releituras de cada entrevista, identificando trechos 

significativos e que tivessem relação com o objeto de estudo e objetivos da pesquisa. Esses 

trechos foram selecionados e agrupados em categorias por semelhança de conteúdos e os 

conteúdos de cada agrupamento apresentados em quadros representativos para melhor 

visualização dos resultados.  

 

4.5 FINANCIAMENTO DO ESTUDO 

 

Este estudo contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 

(FAPESB) através do programa de bolsas para pós-graduação. 



 
 

 

5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta a análise construída a partir das entrevistas realizadas com 

discentes de graduação em enfermagem de três escolas/cursos da cidade do Salvador. Da 

análise dos dados emergiram duas categorias: (1) Caracterização do Sistema Único de Saúde; 

(2) Cenários de Aprendizagem, que foram analisadas sob a perspectiva da literatura publicada 

sobre o objeto. As categorias definidas serão apresentadas e comentadas, bem como trechos 

das entrevistas realizadas para melhor ilustração do sentido dessas categorias. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

A primeira categoria definida a partir da análise das falas dos sujeitos refere-se às 

características do Sistema Único de Saúde conhecidas pelos estudantes. Esta categoria deu 

origem a três sub-categorias: (1) Conhecimento sobre o SUS; (2) Objetivos e atribuições do 

SUS; (3) Princípios e diretrizes do SUS. 

 

5.1.1 Conhecimento sobre o SUS 

 

Alguns alunos percebem o SUS como uma conquista social após um longo período de 

lutas, envolvendo profissionais de saúde, instituições formadoras, sociedade civil e 

intelectuais.  

 

[...] o SUS é.. foi um...como é que se diz? [...] Foi uma conquista [...] Que 
eu sei que foi feita às custas da Reforma Sanitária. (E5). 

 

O SUS é o Sistema Único de Saúde. É um sistema [...] resultado...um dos 
resultados da Reforma Sanitária Brasileira no final da década de 80, 
quando se mobilizou muito o Brasil em relação a outras questões políticas, 
como as eleições diretas. (E11). 

 

O SUS é de fato uma conquista da sociedade organizada que lutou pelo direito à saúde, 

pela reorganização do sistema de saúde e melhoria das políticas sociais, um movimento 



 
 

conhecido como Reforma Sanitária Brasileira. Embora o direito a saúde tenha sido difundido 

internacionalmente desde a criação da Organização Mundial de Saúde em 1948, somente 40 

anos depois o Brasil reconheceu a saúde como direito social (PAIM, 2009).  

Até a criação do SUS, o direito à saúde estava restrito àqueles que contribuíam com a 

previdência social ou àqueles que podiam pagar por uma assistência médica privada. A partir 

da Constituição de 1988, o Estado brasileiro optou pelo sistema de proteção social baseado na 

seguridade social, onde o direito à saúde está vinculado à condição de cidadania. Atualmente 

qualquer indivíduo pode ser atendido em estabelecimentos de saúde conveniados ao SUS, 

realizando procedimentos de baixa, média ou alta complexidade. 

O SUS aparece também nas falas dos alunos como um sistema decadente, ineficiente e 

ineficaz dirigido aos pobres, que não avançou além das propostas iniciais: 

 

O SUS é o Sistema Único de Saúde que abrange a comunidade de baixa 
renda e a todos, mas por ser um serviço muito decadente, não são todas que 
faz uso. (E1). 

 

É o sistema que no papel é ótimo só que no funcionamento ele não 
conseguiu atingir toda essas metas e diretrizes. (E3). 

 

É um sistema que foi bem estudado, mas eu acho pouco praticado, poucas 
pessoas sabem o funcionamento. Eu acho que poucas pessoas sabem utilizar 
o sistema, por isso ele se torna muito burocrático, poucos têm acesso 
quando tem, realmente a fila é extensa. (E2). 

 

A noção do SUS como um sistema destinado àqueles que não podem pagar pelos 

serviços de saúde, remete à idéia da saúde pública como um benefício do Estado oferecido 

aos mais carentes e por isso, mais simples e de menor qualidade. Antes do SUS e dos planos 

de saúde já existia uma medicina para os ricos e uma medicina para os pobres. Os ricos 

pagavam pela assistência e os pobres eram atendidos por caridade ou por interesses de ensino 

e pesquisa. As filas para atendimento no INPS; as dificuldades no atendimento nos hospitais 

de urgência e emergência existiam muito antes da criação do SUS. 

Isso não quer dizer que o SUS não tem problemas ou que devemos ignorá-los. O SUS, 

como todo sistema de saúde do mundo, apresenta problemas de gestão, de acesso aos serviços 

e de qualidade da assistência. Entretanto, é preciso reconhecer o avanço na área da saúde que 

o Brasil vem apresentado desde a instituição do SUS. Borges e Nascimento corroboram com 

esta premissa ao afirmarem que 



 
 

 

É inegável que o SUS representa um grande avanço em relação às políticas 
públicas, com uma proposta de controle social, transparência administrativa 
e gestão participativa e democrática. Contudo, estes avanços são dificultados 
pelo fato de seus pressupostos serem embasados em princípios de respeito ao 
homem, de solidariedade social, o que não é compatível com o modelo 
econômico atual do país (BORGES; NASCIMENTO, 2005 p. 275). 

 

Paim (2004) afirma também que a Reforma Sanitária Brasileira esbarrou nos últimos 15 

anos com os obstáculos colocados pelas políticas econômicas neoliberais, pelo aumento das 

desigualdades sociais e pela realização de uma cidadania restrita. “O eixo de mudança após a 

regulamentação do sistema de saúde perpassa também pela transformação dos valores até 

então estabelecidos de uma sociedade mercantilista e medicamentosa, voltada para o lucro e a 

produtividade constantes” (BORGES; NASCIMENTO, 2005 p. 274). 

A dificuldade em garantir o direito universal à saúde e organizar um sistema em função 

das necessidades da população aparece quando grandes interesses econômicos estão 

envolvidos ou quando a ideologia dominante reforça o egoísmo e a competição, colocando os 

valores éticos de solidariedade e igualdade em segundo plano. O SUS é um sistema de saúde 

com viés socialista sendo implementado em um país capitalista neoliberal. Em muitos 

momentos, esses valores contraditórios representam um impasse para consolidação do SUS. 

 

5.1.2 Objetivos e atribuições do SUS 

 

As falas abaixo demonstram o conhecimento dos alunos sobre os objetivos e atribuições 

do SUS, bem como sobre os serviços oferecidos pelo sistema. 

 

É um sistema assim [...] eu acho que [...] tem como preocupação principal a 
saúde da população como um todo, garantir a saúde. [...] O SUS é o Sistema 
Único de Saúde, primeiro porque ele é, um sistema que é único para todo o 
Brasil, ele é público. [...] É um sistema completo porque ele atende tanto as 
três dimensões, atenção à saúde primária, secundária e terciária. (E8). 

 

O SUS é o Sistema Único de Saúde é um conjunto de ações e serviços [...] 
que são elaborados e estruturados pelo Ministério da Saúde e que ele tem a 
finalidade de executar e fiscalizar os serviços de saúde no país, tanto os 
serviços públicos como os serviços particulares. (E10). 

 



 
 

Praticamente todos os serviços que a gente usa na saúde, tem a participação 
do SUS. (E3). 

 

Os serviços que o SUS oferece inclui desde atenção básica até a alta 
complexidade. (...) Eu poderia citar também todos os alimentos que chegam 
na minha casa...ele é fiscalizado pelo SUS. Toda vacinação, vacinação no 
geral. É...eu utilizo também o serviço que é fiscalizado pelo SUS...é...salão 
de beleza, supermercado...o meu dia a dia, na verdade, é todo fiscalizado 
pelo SUS. (E10). 

 

É possível perceber que os estudantes reconhecem os serviços prestados pelo SUS de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, oferecidos em uma rede hierarquizada de 

complexidade. A hierarquização, segundo Paim (2009) não deve ser entendida para julgar um 

serviço mais importante do que o outro. Ela tem um sentido de usar os recursos disponíveis de 

forma mais racional para atender mais e melhor as pessoas, baseando-se no princípio da 

equidade. 

 

5.1.3 Princípios e diretrizes do SUS 

 

As falas abaixo expressam os conhecimentos dos alunos sobre os princípios e diretrizes 

do SUS. 

 

O Sistema Único de Saúde foi um Sistema criado pra abranger as 
dificuldades sociais e de saúde da população a partir da década de 80 e 
como diretrizes...a integralidade, a equidade, a universalidade. (E7). – 
Universalidade, Integralidade e Equidade 

 

(...) Foi a partir dele que...é...o cidadão brasileiro pode ter acesso a saúde. 
(E5). – Universalidade 

 

O Sistema Único de Saúde que dá o direito às pessoas a tudo assim em 
relação à saúde. Vai desde a vacina até o transplante. (E6). – Integralidade 

 

A enfermeira enquanto membro da equipe multidisciplinar em saúde necessita 

conhecer, compreender e incorporar os princípios e diretrizes do SUS no intuito de também 

contribuir para sua efetivação e consolidação. “Conhecer e compreender os princípios do 

SUS, bem como o conceito ampliado de saúde pode ser indispensável para produzir mudanças 

na saúde segundo sua realidade local” (BORGES; NASCIMENTO, 2005, p. 273). Para estas 



 
 

autoras, o não entendimento do funcionamento e regulamentação do SUS pode comprometer 

a sua implantação e sua organização. 

 

5.2 CENÁRIOS DE APRENDIZAGEM 

 

A segunda categoria definida a partir da análise dos dados coletados refere-se aos 

cenários de aprendizagem apontados pelos estudantes como espaços para construção do 

conhecimento sobre o SUS. Esta categoria deu origem a duas sub-categorias: (1) Locais de 

aprendizagem; (2) Natureza e conteúdo das atividades desenvolvidas. 

Neste estudo adoto a definição de Cenários de Aprendizagem como o local onde se 

realizam as práticas, os sujeitos nelas envolvidos, a natureza e conteúdo das atividades 

desenvolvidas (FEUERWERKER; COSTA; RANGEL, 2000). 

 

Cenários de Aprendizagem diz respeito, portanto, à incorporação e à inter-
relação entre métodos didáticos pedagógicos, áreas de práticas e vivências, 
utilização de tecnologias e habilidades cognitivas e psicomotoras. Inclui, 
também, a valorização dos preceitos morais e éticos orientadores de 
condutas individuais e coletivas. Eles se relacionam também aos processos 
de trabalho, ao deslocamento do sujeito e do objeto do ensino e à revisão da 
interpretação das questões referentes à saúde e à doença, em que se 
considera sua dinâmica social (FEUERWERKER; COSTA; RANGEL, 2000 
p. 40). 

 

5.2.1 Locais de aprendizagem 

 

As falas seguintes exemplificam os locais de aprendizagem onde os sujeitos dessa 

pesquisa desenvolveram suas atividades práticas durante seu processo de formação, bem 

como os espaços utilizados para o Estágio Curricular Supervisionado I e II. 

 

A gente teve estágio na própria Obras Sociais que é vinculado também ao 
SUS [...] é conveniado. Em saúde coletiva a gente estagiou no posto no 
Bairro da Paz, num posto de atenção básica. [...] no hospital Caribé, que é 
estadual, [...] Juliano Moreira que é um hospital psiquiátrico e também faz 
parte do SUS. (E4). 

 

Minhas atividades práticas da faculdade eu desenvolvi em serviço hospitalar 
[...] unidades de internação pré e pós-operatório [...] centro cirúrgico [...] 
em relação [...] maternidade, parto, ambulatório, alojamento conjunto. 



 
 

Também nas unidades básicas de saúde [...] no atendimento aos programas 
adulto, criança, mulher, sala de vacina também. (E11). 

 

Os estágios na [nome da escola], ele passa por todas as etapas: de vacina, 
de hospitalar, de clínica médica, cirúrgica, em tudo a gente está inserido, só 
não participei de transplante, só isso. Mais assim esses setores mais 
fechados de banco de sangue, de regulação, essas coisas, mas em 
assistência, praticamente todos. (E6). 

 

Foi [...] tanto preventivo que foram em postos de saúde tanto no PSF como 
Centro de Saúde quanto nos hospitais. [...] Conheci um pouco o 
funcionamento do HEMOBA. (E5). 

 

É possível perceber que as atividades práticas são desenvolvidas em diversos locais 

tanto na atenção básica quanto na rede hospitalar e estão relacionadas com a prestação de 

cuidados em saúde. Setores da saúde, tão importantes quanto os que prestam serviços de 

cuidados, são pouco utilizados como cenários de aprendizagem, por exemplo, as vigilâncias 

sanitária e epidemiológica; conselhos locais e municipais de saúde; organizações não 

governamentais que atuam na promoção e proteção da saúde; unidades de gestão como 

secretarias municipais e estaduais. A utilização desses espaços tão diversos poderá 

proporcionar ao estudante a oportunidade de conhecer o sistema de saúde na sua totalidade, 

além de fortalecer os conhecimentos apreendidos, efetivando de fato ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde.  

Para Feuerwerker; Costa; Rangel (2000) a diversificação de cenários de ensino-

aprendizagem é uma estratégia de indução de mudanças no processo de formação 

profissional. Macedo; Romano; Henriques (2006) destacam a importância dos cenários das 

práticas como um espaço onde professores e estudantes têm a oportunidade de articular a 

formação com as atividades assistenciais desenvolvidas nos serviços (MACEDO, ROMANO, 

HERIQUES, 2006).  

Dado o caráter essencialmente prático da profissão de enfermeira, Espiney (1997) 

enfatiza a forte ligação da formação em enfermagem com o mundo do trabalho e salienta que 

a “orientação das práticas clínicas é um problema de fundo em profissões que requerem, para 

que possam começar a ser exercidas, o domínio de um conjunto global de saberes que não 

dispensam os saberes oriundos da prática” (ESPINEY, 1997). A diversificação de cenários 

revaloriza o papel da prática dentro do processo de ensino-aprendizagem e oportuniza a 



 
 

possibilidade de dar respostas a problemas práticos, experimentar e analisar com criticidade as 

soluções propostas. 

Esses achados corroboram com o preconizado nas DCENF que sugerem que a estrutura 

do curso de enfermagem deve assegurar a realização de atividades teóricas e práticas desde o 

início do curso, permeando toda a formação da enfermeira. Os cursos ficam, ainda, obrigados 

a incluir o estágio curricular supervisionado (equivalente a 20% da carga horária total) em 

hospitais gerais e especializados, rede básica de serviços de saúde e comunidades nos dois 

últimos semestres do curso (BRASIL, 2001a).  

Entretanto, o desenvolvimento de atividades práticas nos serviços prestadores de saúde 

envolve a necessidade de uma parceria entre as instituições formadoras e os serviços. Os 

serviços públicos de saúde que integram o SUS constituem campo de prática para ensino e 

pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional 

(BRASIL, 1990a). 

A inserção dos alunos nos campos de práticas em Salvador tem sido dificultada na 

devido ao aumento no número de escolas/cursos e vagas de graduação em enfermagem, 

conforme as falas que seguem: 

 

A gente teve algumas dificuldades em relação a campo de estágio. Eu acho 
que tem muito aluno pra pouco campo de estágio. (E5). 

 

[...] pelo grande número de faculdades que hoje tem na cidade de Salvador, 
aconteceu um fato muito ruim com a gente no semestre passado. A gente 
estava com estágio marcado no HGE, de gerenciamento, só que as 
faculdades particulares tinham suas professoras lá que eram profissionais 
do HGE, ocuparam nosso campo. A gente chegou no dia e não entrou. [...] a 
gente teve [...] ficamos dois meses sem estágio até conseguir gerenciamento 
no Roberto Santos. (E3). 

 

Agora ultimamente tem [...] está tendo muita dificuldade pra conseguir o 
campo de prática e aí está tendo essa questão de resistência de algumas 
unidades em receber a gente que também [...]aumentou muito o campo para 
outras faculdades [...] aí muitas unidades não querem receber porque já 
disse que está cheio. (E12). 

 

O estudo “Expansão e Qualidade do Ensino de Enfermagem” realizado com discentes 

de graduação em enfermagem de Salvador reafirma esses achados. Os resultados dessa 

pesquisa revelaram que a expansão de cursos em Salvador não foi acompanhada, na mesma 

proporção, por uma expansão dos serviços de saúde, campos de práticas do ensino de 



 
 

enfermagem; as escolas/cursos têm disputado acirradamente os cenários das práticas ou têm 

recorrido aos laboratórios internos, para o desenvolvimento das atividades; os estudantes 

referem que o aumento no número de alunos nos espaços de práticas em saúde tem gerado 

insatisfação nos profissionais que atuam nesses serviços, o que dificulta o relacionamento entre os 

pares (FERNANDES et al, 2010). 

O número de escolas/cursos de enfermagem em Salvador saltou de três em 2000 para 19 

em 2010, segundo dados e-Mec (BRASIL, 2010). Essa expansão acompanha uma tendência 

expansionista evidenciada em todo país e em todas as áreas, em resposta ao Plano Nacional de 

Educação (PNE), elaborado para o decênio 2001-2010, que estabelece, entre outras metas, 

que ao final do ano de 2010 sejam oferecidas vagas em cursos superiores compatíveis com 

30% dos jovens entre 18 e 24 anos, ampliando os horizontes de milhões de brasileiros, 

oferecendo-lhes oportunidades de contribuir para o desenvolvimento do país (BRASIL, 

2001c). 

A política de educação superior implementada no Brasil a partir do PNE consubstancia 

uma expansão acelerada do sistema por intermédio da ampliação e diversificação da oferta, 

crescimento das matrículas, particularmente no setor privado. Nesse contexto, observa-se, no 

setor saúde e particularmente na enfermagem, uma marcante tendência expansionista. 

Um estudo da trajetória dos cursos de graduação na saúde, realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), mostrou que no 

período de 1991 a 2004, os cursos que mais cresceram quantitativamente foram Fisioterapia e 

Enfermagem (HADDAD et al, 2006). 

Em relação aos cursos de enfermagem, essa expansão não se deu de maneira uniforme. 

Ela se deu, predominantemente, na região sudeste que aumentou o número de cursos de 50 em 

1991 para 220 em 2004, seguida da região sul que passou de 21 cursos em 1991 para 84 em 

2004. Essas desigualdades refletem o desenvolvimento econômico dessas regiões, que, por 

sua vez, favorece uma demanda por serviços qualificados (TEIXEIRA et al, 2006). 

A expansão dos cursos de enfermagem em todo o país é uma realidade e uma 

necessidade. O quantitativo de enfermeiros no país ainda é insuficiente para o atendimento às 

reais necessidades de saúde da população. Entretanto, não basta ampliar os cursos e vagas 

sem uma ampliação e adequação concomitante da rede de serviços de saúde, com vistas a 

inserção desses profissionais no mercado de trabalho.  

Essa expansão precisa vir acompanhada de uma análise qualitativa que leve em conta 

fatores como: necessidades de saúde da população, relação enfermeiro por habitante, 



 
 

quantitativo atingido e atendimento das necessidades de sustentação do modelo de atenção à 

saúde vigente no país, respeitando os parâmetros de dimensionamento de pessoal de 

enfermagem e as prerrogativas da lei do exercício profissional, produzindo impacto nos 

indicadores de saúde (TEIXEIRA et al, 2006). 

Teixeira e colaboradores (2006) destacam ainda que o Estado precisa regular o 

crescimento dos cursos e vagas, no que se refere às condições de ensino, ou seja, a 

infraestrutura, a política de recursos humanos e a organização didático-pedagógica, tanto na 

rede pública como na privada (TEIXEIRA et al, 2006). 

A ampliação desordenada de vagas para graduação em enfermagem, bem como sua 

concentração nos pólos econômicos interferem na sustentação do modelo de atenção à saúde 

preconizado pelo SUS, que prevê a interiorização das ações de saúde e pode favorecer o 

desrespeito a Lei do Exercício Profissional no que se refere as ações privativas do enfermeiro 

que continuam, em algumas regiões, sendo executadas por profissionais de nível médio 

(TEIXEIRA et al, 2006). 

 

5.2.2 Natureza e conteúdo das atividades desenvolvidas 

 

As atividades desenvolvidas pelos sujeitos nos cenários de aprendizagem ainda 

reproduzem um cuidado à saúde centrado na doença, com enfoque na recuperação, 

contrariando o disposto nas DCENF que preconizam o desenvolvimento de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo 

(BRASIL, 2001a).  

Mesmo quando a atenção básica é o cenário de aprendizagem, as atividades estão 

relacionadas ao atendimento através de consultas e procedimentos nos programas propostos 

pelo Ministério da Saúde, como Hiperdia, Saúde da Mulher e Saúde da Criança. As atividades 

de promoção e proteção à saúde, assim como atividades com a comunidade ainda são 

discretas. Seguem alguns exemplos: 

 

Na verdade a gente tinha teoria em sala pra depois ir pra prática. E aí a 
gente fazia o que era necessário fazer [...]. Tendo o embasamento teórico, 
conhecimento técnico cientifico pra estar fazendo todos os tipos de 
procedimentos [...]. (E6). 
 

Se a gente for falar de aulas práticas, de atividades práticas...elas eram 
desenvolvidas, nas unidades, no caso das unidades básicas, a gente vai 
acompanhada por um professor e que a gente desenvolve [...] atividades que 



 
 

são desenvolvidas dentro da unidade mesmo, a gente segue a rotina da 
unidade. (E10). 

 

É mais a parte assistencial mesmo. Eu fiz estágio na parte assistencial e na 
parte administrativa. [...] prestar assistência direta ao paciente e fazer todos 
aqueles processos, desenvolver todos aqueles processos de enfermagem que 
a gente aprende na prática, que agora a gente sabe que quando a gente vai 
trabalhar mesmo a gente não põe em prática, mas eu aprendi. (E5). 

 

 

As falas abaixo demonstram que, na maioria das vezes, na programação das atividades 

práticas, as necessidades de saúde da população e as necessidades dos serviços não são 

levadas em conta e também não há participação das enfermeiras dos serviços e dos estudantes 

nesse processo.  

 

Em algumas a gente teve mais autonomia em decidir o que é que a gente ia 
fazer, onde a gente ia fazer. Em outros não. Em outros foi mais direcionado, 
[...] Vocês vão atuar aqui, é isso que vocês vão fazer, agora essa vai ser 
assim [...] então, não teve muito diálogo, muita conversa. (E11). 

 

O professor já chega com um planejamento, a gente tem que seguir aquele 
planejamento e dentro do planejamento elas já colocam os itens que a gente 
vai ser avaliado. Então, a gente não tem muita autonomia. [...] A gente não 
utiliza muito a necessidade dos usuários dos serviços, nem dos serviços. 
(E10).  

 

Entretanto, em alguns casos o aluno participa do planejamento das atividades, 

fortalecendo o processo de ensino-aprendizagem tendo o estudante com agente de 

transformação desse processo e da realidade dos serviços. 

 

Por exemplo, eu posso citar educação em saúde em que a gente desenvolveu 
uma atividade num local que nós escolhemos e a gente discutiu junto com as 
professoras metodologia, o que é que a gente ia fazer e como é que a gente 
ia fazer. (E11). 

 

As DCENF preconizam a participação das enfermeiras dos serviços e dos estudantes na 

elaboração da programação das atividades, além de reafirmarem que a formação da 

enfermeira deve atender as necessidades de saúde da população, baseando-se nos princípios 

do SUS (BRASIL, 2001a). Os sujeitos envolvidos nesse processo de mudança precisam 



 
 

incorporar a filosofia das DCENF, repensando contextos e práticas implementadas, com o 

objetivo de dar concretude aos princípios norteadores do SUS. 

As atividades de pesquisa e extensão também estão presentes nas falas dos sujeitos. As 

DCENF recomendam a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência, como uma 

forma de garantir um ensino crítico, reflexivo e articulado com a realidade dos serviços. As 

falas seguintes ilustram essas iniciativas: 

 

Tem algumas atividades lá, tem o grupo de idoso lá na escola que faz 
atividades físicas, da comunidade da Engomadeira, Saboeiro. A escola faz 
algumas campanhas de vacina que são cedidas pelo SUS no distrito do 
Saboeiro. (E3). 

 

Eu participo do PET, Programa de Educação Tutorial, a gente faz pesquisa 
junto a um PSF e faz atividades de extensão também em comunidades de 
Salvador. [...] Eu fiz Estágio de Vivência no SUS duas vezes, eu fiz muita 
atividade de extensão em comunidade. [...] Eu me sinto um pouco mais 
confortável por ter vivenciado espaços fora da academia em relação a 
prática no SUS, em relação ao SUS, em relação a comunidade, a prática em 
comunidade. (E11). 

 

Existe um projeto de extensão que eu participei no 5º semestre que foi a 
implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem no Hospital 
Ernesto Simões. (E4). 

 

Atualmente eu sei que está sendo desenvolvido um projeto de extensão em 
saúde da mulher e ele pretende ser vinculado ao Sistema Único de Saúde 
que é pra preparar mães adolescentes pro parto. (E7). 

 

Lá tem um grupo que está estimulando mais o diálogo entre os serviços, 
serviços de baixa complexidade – atenção básica e saúde da família – e as 
unidades de saúde. Por exemplo: eu poderia dizer que foi um ponto muito 
positivo, apesar de já ser no final da minha graduação, [...] eu participei de 
eventos na universidade com agentes comunitários de saúde, com pessoas 
da comunidade vindas por causa desse projeto. (E10). 

 

As novas configurações para a formação do enfermeiro apontam para o entendimento 

das DCENF com referência para o desenvolvimento dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

(PPC) que devem ser construídos coletivamente. “Cada escola/curso [...] constrói 

coletivamente o seu projeto pedagógico e define estratégias de renovação capazes de fazerem 

frente aos desafios de qualificar enfermeiras(os) de forma contextualizada ao modelo de 

atenção à saúde [...]” (FERNANDES et al, 2005 p. 448). 



 
 

Para Lopes Neto e colaboradores (2007) buscar aderência entre as DCENF e os PPC 

significa compreender a realidade do processo de formação em enfermagem, nas suas 

diferentes concepções e práticas. “[...] o novo paradigma que se impões ao PPC passa a 

consubstanciar a educação como fenômeno político e social que se propõe a contribuir na 

formação de cidadãos conscientes de suas responsabilidades [...]” (p. 628). 

Projetos pedagógicos construídos sob o entendimento das DCENF estão mais propensos 

a compreender a realidade do processo de formação em enfermagem, nas suas diferentes 

concepções e práticas. O grande desafio na formação em enfermagem é implementar o que é 

determinado pela LDB e pelas DCENF. 

A implantação/implementação das DCENF implica um grande desafio para as 

instituições de ensino superior em enfermagem. Ito e colaboradores (2006) apontam a 

resistência às mudanças, a pouca reflexão sobre a docência e o distanciamento dos serviços de 

saúde como alguns dos desafios que as instituições terão que vencer na construção de seus 

projetos pedagógicos. Bernardino; Oliveira (2006) acrescentam ainda que 

 

[...] para se obter um profissional enfermeiro sensível, político, cônscio das 
necessidades de saúde da população brasileira e capaz de transformar-se e 
transformar a realidade [...] é preciso muito mais do que Diretrizes e Bases e 
os Projetos Pedagógicos. É preciso haver um compromisso da coordenação 
do curso em envolver todos os atores neste processo como sujeitos-
protagonistas de ações e mudanças (p. 39).  

 

Apesar das mudanças nos currículos de enfermagem, as diretrizes curriculares ainda não 

produziram transformações significativas no ensino, no sentido de aproximá-lo mais das 

exigências do mercado de trabalho e ao mesmo tempo, de preparar profissionais 

verdadeiramente comprometidos com a realidade da prática da enfermagem no Brasil. 

Educar enfermeiras do modo como Sistema Único de Saúde precisa exige um ensino 

voltado à liberdade e à autonomia. Faustino e colaboradores (2003) corroboram com esta 

afirmativa ao sinalizar que a educação deve ser responsável pela formação de um profissional, 

capaz de agir com autonomia e transformar sua prática profissional, sendo a escola a principal 

responsável por essa transformação.  

Nesse sentido, “a educação transformadora [...] deve levar o enfermeiro à reflexão sobre 

a prática profissional e ao compromisso com a sociedade”. (LIMA, 1994 p. 276). A formação 

reflexiva pode ajudar as enfermeiras a examinar constantemente sua prática e reformular sua 



 
 

forma de agir frente aos problemas de saúde da população. “A formação como processo de 

reflexão envolve o exame constante das próprias experiências, o diálogo crítico com as teorias 

pedagógicas e o reconhecimento de que a postura reflexiva deve marcar o trabalho docente”. 

(RODRIGUES; MENDES SOBRINHO, 2006 p. 458). “Se a educação em enfermagem quiser 

preparar enfermeiros para questionar e refletir sobre suas próprias práticas, os educadores de 

enfermagem devem repensar seus posicionamentos”. (LIMA, 1994 p. 276).  

Assim, formar enfermeiros generalistas, críticos e reflexivos exige uma mudança na 

visão e na formação dos docentes, que precisa ser direcionada de forma que seja baseada na 

reflexão sobre a sua própria prática.  



 
 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A necessidade de formação de recursos humanos para a saúde, singularmente 

enfermeiras, comprometidas com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde é uma 

realidade desafiadora. É necessário também que estas profissionais sejam formadas em cursos 

de qualidade reconhecida, com perfil e competência para o atendimento às reais necessidades 

de saúde da população. 

Este estudo atingiu seus objetivos ao analisar como vem se dando o conhecimento de 

discentes de graduação em enfermagem sobre o Sistema Único de Saúde. A análise dos dados 

permitiu confirmar os pressupostos deste estudo de que as DCENF têm provocado 

transformações incipientes na formação de enfermeiras voltada para o SUS e que a formação 

dos discentes de graduação em enfermagem para o SUS vem se dando de maneira 

fragmentada e desarticulada com as necessidades de saúde da população. 

A consolidação e o fortalecimento do SUS como um sistema de saúde universal, 

integral e equânime pressupõe a formação de profissionais de saúde com conhecimento sobre 

seus princípios e diretrizes, bem como sobre a lógica de funcionamento do sistema. As 

enfermeiras, enquanto membros da equipe de saúde, precisam estar preparadas para responder 

a estas necessidades e, para isso, uma transformação na formação destas profissionais se faz 

necessária. 

Ao caracterizarem o SUS, os estudantes revelaram conhecimentos diversos sobre o 

SUS. Enquanto uns veem o sistema como uma conquista do povo brasileiro, para outros ele é 

um sistema burocrático, ineficiente e destinado aos pobres. Apesar de não identificarem 

claramente os princípios e diretrizes norteadores do SUS, esses dados estão presentes nas 

falas quando os sujeitos descrevem o sistema e suas atribuições. Da mesma forma, as ações de 

saúde propostas pela Lei n.º 8.080/90 (promoção, proteção e recuperação da saúde) aparecem 

quando os alunos citam os serviços oferecidos pelo SUS. Esses achados demonstram que 

aspectos do Sistema Único de Saúde são discutidos durante o processo de formação e que 

estas discussões tem contribuído para a construção do conhecimento dos estudantes sobre o 

SUS. 

Foi possível perceber nos resultados que há um movimento por parte das escolas/cursos 

em atender às Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Enfermagem, com vistas a 



 
 

uma formação comprometida com os princípios e diretrizes do SUS. A diversificação dos 

cenários de aprendizagem representa um avanço ao possibilitar ao aluno experiências 

diferentes do processo de cuidado em saúde. Entretanto, essa diversificação não tem 

representado uma mudança nas práticas desenvolvidas. As atividades continuam centradas no 

desenvolvimento de técnicas e procedimentos focados no atendimento individual e curativo. 

As ações de promoção e proteção da saúde, tanto individual como coletiva, devem ser 

estimuladas, bem como a participação dos estudantes em instâncias consultivas e deliberativas 

do sistema de saúde.  

A articulação ensino-serviço precisa ser encorajada com a participação efetiva dos 

profissionais de saúde atuantes nos cenários de aprendizagem na elaboração das propostas de 

atividades que serão desenvolvidas. Esses profissionais, conhecendo melhor a realidade local 

da população e dos serviços, podem contribuir no sentido de modificar as atividades propostas 

de acordo com essa realidade, aproximando assim, a teoria da prática. As atividades de 

pesquisa e extensão desenvolvidas nos cenários de práticas podem ser uma boa estratégia para 

aproximação das instituições formadoras com as prestadoras de serviços de saúde, além de 

contribuírem para a construção do conhecimento em enfermagem. 

É necessário adequar a formação das enfermeiras à diversidade e complexidade 

nacional, regional e local dos serviços de saúde onde a escola/curso está inserida. As 

demandas dos serviços precisam ser consideradas no desenvolvimento de projetos 

pedagógicos voltados para as reais condições de vida e saúde da população assistida. 

Articulações interinstitucionais precisam ser providenciadas e apoiadas pelo Estado e pelas 

instituições formadoras para que o processo de formação constitua espaços de planejamento, 

gestão e reflexão. 

As DCENF têm provocado mudanças nos currículos e projetos pedagógicos das 

escolas/cursos. Essas mudanças, no entanto, não tem sido capazes de provocar transformações 

significativas na formação das enfermeiras, que ainda está voltada para as atividades de 

recuperação da saúde, desenvolvidas de forma fragmentada e desarticulada com as 

necessidades de saúde da população, fato que confirma os pressupostos apontados nesse 

estudo. Conclui-se que os cenários de aprendizagem mudaram, a pesquisa e extensão foram 

incorporadas à formação, mas as práticas desenvolvidas continuam fragmentando o saber e 

atendendo a lógica do atendimento individual e curativo. 

Reconheço, entretanto, que formar enfermeiras engajadas na realidade do processo de 

trabalho, com competência técnica e política, dotadas de conhecimento, de raciocínio e de 



 
 

percepção requer um envolvimento do Estado, das instituições de ensino superior, dos 

serviços de saúde, dos órgãos de classe, dos profissionais, dos docentes, dos discentes e da 

sociedade. Requer também a superação de antigos desafios como a dicotomia entre 

individual/coletivo, resistência dos sujeitos às mudanças, incorporação de novas metodologias 

de ensino-aprendizagem e uma maior reflexão sobre o cuidado à saúde na perspectiva do 

SUS. 

A construção de projetos pedagógicos inovadores, portanto, deve contemplar 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem e priorizar as ações de promoção e proteção da 

saúde preconizadas pela Lei n.º 8.080/90. Esses projetos devem ser construídos 

coletivamente, com a participação de enfermeiras dos serviços e discentes, e apoiados em 

condições de inserção social de cada escola/curso, entre as quais está um corpo docente 

qualificado, com capacidade de desenvolvimento de pesquisa e extensão. 
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APÊNDICE A – CARTA À COORDENAÇÃO DOS CURSOS 
 

 
À 
Coordenação do curso de graduação em Enfermagem 
NOME DA ESCOLA/CURSO 
Salvador – Bahia 
 
 
 
 

Salvador, ____/____/2010. 
 
 
 
 

Prezado(a) Coordenador(a), 
 
 
 
Venho, através desta, solicitar vossa autorização para coleta de dados junto aos estudantes de 
enfermagem do último semestre desta escola/curso a fim de desenvolver a pesquisa intitulada 
“Sistema Único de Saúde: conhecimento de discentes de graduação em enfermagem”, 
desenvolvida pela mestranda Giselle Alves da Silva Teixeira e sua orientadora a Profa. Dra. 
JosicéliaDumêt Fernandes. A pesquisa tem como objetivo analisar o conhecimento de 
discentes de graduação em enfermagem sobre o Sistema Único de Saúde, conforme projeto 
anexo. Os dados serão coletados pela pesquisadora através de entrevistas semi-estruturadas, 
assegurando o sigilo e o anonimato dos sujeitos e da instituição. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

___________________________________ 
Giselle Alves da Silva Teixeira 

Mestranda 
EEUFBA 

 
 



 
 

APÊNDICE B – TERMO DE ESCLARECIMENTO E CONSENTIMENTO 
 

 
TERMO DE ESCLARECIMENTO E CONSENTIMENTO 

 

Convidamos você a participar de uma pesquisa que está sendo realizada na 
Universidade Federal da Bahia, intitulada “Sistema Único de Saúde: conhecimento de 
discentes de graduação em enfermagem”, sob a responsabilidade da mestranda do 
Programa de Pós-Graduação em EnfermagemGiselle Alves da Silva Teixeira e sua 
orientadora a Profa. Dra. Josicélia Dumêt Fernandes. A pesquisa tem como objetivo analisar o 
conhecimento de discentes de graduação em enfermagem sobre o Sistema Único de Saúde. 

A coleta de dados seráfeita através de entrevistasemi-estruturada, contendo quatro 
questões: Fale um pouco sobre o SUS. Em que serviços oferecidos pelo SUS, você 
desenvolveu suas atividades práticas? Como você percebe a articulação da sua escola com o 
SUS? Como você percebe o SUS como mercado de trabalho para enfermagem? 

Informamos que a sua participação é voluntária e que garantiremos o seu anonimato e 
privacidade.Serão mantidos o sigilo e o respeito, assim sua identidade será preservada, não 
havendo qualquer associação entre os dados obtidos e o seu nome ou o nome da instituição 
onde você estuda. Você tem total liberdade para não responder as perguntas que lhe causem 
algum desconforto, ou mesmo podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer fase 
desta, sem penalização ou problema em relação ao seu local de estudo, colegas e instituição, 
mesmo após ter começado. 

Esclarecemos que não haverá ônus com a pesquisa para as participantes e nos 
responsabilizamos por qualquer tipo de dano previsto ou não neste termo de consentimento, 
prestando-lhe assistência integral e/ou indenização caso seja necessário. 

As entrevistas transcritas serão guardadas por nós pesquisadoras durante cinco anos e 
depois deste tempo, você será consultadosobre o interesse em ficar com o material ou se este 
poderá ser destruído. Os resultados desta pesquisa serão utilizados para elaboração de um 
relatório e poderão ser publicado em revistas ou outros meios de divulgação científica. 

Ao se considerar devidamente esclarecido pelas pesquisadoras, quanto ao objetivo do 
estudo e as perguntas a que será submetido, ficará livre para interromper a sua participação 
em qualquer momento. Esclareço que o seu nome não será divulgado e que você não terá 
nenhum tipo de despesa. Após o término do estudo será publicado o conteúdo das respostas 
nos trabalhos científicos que dela resultarem. 

Caso concorde em participar você deverá assinar esse termo, onde uma cópia ficará 
em suas mãos e outra com as pesquisadoras. Estaremos à sua disposição para esclarecer 
qualquer tipo de dúvida sobre a pesquisa a qualquer momento. 

 
Eu (   ) autorizo (   ) não autorizo a gravação da entrevista. 
 
 

Salvador, ______de ____________________de 2010. 
 

 
 

Giselle Alves da Silva Teixeira 
Pesquisadora responsável 

Tel.: 71 8893 5204 
E-mail: giselletnf@hotmail.com 

Entrevistado (a) 



 
 

APÊNDICE C – ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 

 

QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA 

 

 

1. Fale sobre o SUS. 

2. Em que serviços oferecidos pelo SUS, você desenvolveu suas atividades práticas?  

3. Como você percebe a articulação da sua escola com o SUS? 

4. Como você percebe o SUS como mercado de trabalho para enfermagem? 
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