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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, os programas de Residência em Enfermagem1 foram legitimados através da 

Portaria Interministerial nº 2.117, de 03 de novembro de 2005, que instituiu no âmbito dos 

Ministérios da Saúde e da Educação, a Residência Multiprofissional em Saúde. 

O Programa de Residências, como modalidade de ensino em saúde, teve seu pioneirismo a 

área da Medicina e, posteriormente, os programas de Residência Multiprofissional e em Áreas 

Profissionais de Saúde que, para efeito deste estudo, utilizarei o conceito de Residências em 

Saúde (RS) (FERREIRA, 2008). 

Assim, essa integração interministerial proporcionou novas conquistas e dimensões 

temáticas abrangentes aos Programas de Residências em Saúde, através de políticas públicas 

indutoras às práticas de formação na saúde. 

Entre tais políticas, destaca-se a Portaria Interministerial nº 506, de 24 de abril de 2008, que 

determinou no seu art. 1º que a Residência Multiprofissional em Saúde e a Residência em Área 

Profissional da Saúde constituem-se em ensino de pós-graduação lato sensu destinado às 

profissões que se relacionam com a saúde, sob a forma de curso de especialização caracterizado 

por ensino em serviço, sob a orientação de profissionais de elevada qualificação ética e 

profissional, com carga horária de 60 (sessenta) horas semanais (BRASIL, 2008). 

Esta tese aborda, portanto, os programas de residência de enfermagem em atenção à saúde 

da pessoa idosa no Brasil e as dimensões de aprendizagem propostas por Paulo Freire. Toda 

formação deve estar pautada numa relação aberta entre docente e discente, onde ambos tenham a 

liberdade de ensinar/aprender (FREIRE, 2016a).  

Neste processo formativo, o educador também deve estimular a pesquisa, entre outras 

habilidades. Como estamos falando da formação do profissional de saúde, ou seja: educação em 

saúde, este deve permanentemente buscar atualização com criticidade, para acompanhar as novas 

demandas. 

                                                 
1 Para efeito deste estudo considerar-se-á a nomenclatura de Residência de Enfermagem aos Programas de 

Residência Multiprofissional em Saúde e aos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde, ambos com a 

categoria de Enfermagem.  
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A educação em saúde passa a ser estudada e discutida, e traz o desafio da formação do 

sujeito preparado à promoção do cuidado integrado e interdisciplinar (MITRE et al., 2008). Tal 

desafio imposto às instituições de ensino superior traduz a urgência em formar um profissional 

capacitado a trabalhar em equipe, numa perspectiva interdisciplinar, humanista e que conceba sua 

atuação com base na integralidade da atenção à saúde, conforme as diretrizes e princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS) (GAZABIM et al., 2013). 

A formação de trabalhadores para a saúde tem o contínuo desafio de assegurar os princípios 

e diretrizes do SUS: integralidade, equidade, universalidade, participação e controle social, 

hierarquização, descentralização, acessibilidade, intersetorialidade, dentre outros. Hoje, o desafio 

desse sistema ainda é atender integralmente, com qualidade e resolutividade, as necessidades de 

saúde da população à necessidade de qualificação dos trabalhadores, tanto na formação inicial 

como na educação permanente (FORTUNA et al, 2012). 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), instituída em 2004 por 

meio da portaria n. 198, de 13 de fevereiro, e posteriormente substituída pela portaria GM/MS n. 

1.996, de 20 de agosto de 2007, constitui um importante marco na implementação de diretrizes 

educacionais nos diferentes processos de trabalho em saúde (BRASIL, 2004, 2007). A educação 

permanente em saúde (EPS) é referida na PNEPS como uma proposta política e pedagógica 

baseada na aprendizagem significativa e na perspectiva de transformação das práticas 

profissionais (FIGUEIREDO et al, 2017). 

 No Brasil, a EPS se configurou como política pública diante da necessidade de se 

promoverem práticas ancoradas no contexto real dos serviços, dos trabalhadores e das 

necessidades dos usuários (BRASIL, 2004, 2007). Segundo Figueiredo et al. (2017, p. 157), “a 

incorporação de novos saberes indica a necessidade de maior embasamento educacional dos 

trabalhadores”. 

Portanto, os programas de residências em saúde são fundamentalmente programas de 

formação de recursos humanos para o SUS, a fim de atender às diversas complexidades dos 

serviços de saúde, considerados como padrão ouro segundo o Ministério da Saúde (1977) e que 

ainda atendem às demandas da sociedade (BRASIL, 1977; HADDAD, 2012; CASTRO, 2014). 

Tal processo formativo produz, por conseguinte, resultados eficazes e eficientes pela 

qualidade dos egressos, favorecendo sua reinserção no mercado de trabalho e atendendo às 

necessidades demandadas pela sociedade (MANZI et al, 2013; CASTRO, 2014).   
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Dessa maneira, a formação de profissionais da saúde estabelecidos nos cenários de práticas 

em que estão inseridos é cada vez mais necessária como elemento central no processo de 

desenvolvimento econômico e social nos cenários em que ocorrem (CECCIM; FEURWERKER, 

2004; CECCIM, 2005; FEURWERKER, 2005; FEURWERKER, 2007).  

Assim, o Projeto Político Pedagógico (PPP) que orienta os Programas de Residência em 

Enfermagem, alinhado às políticas de atenção à saúde, possibilitam às Universidades papel 

preponderante na legitimidade para o sucesso destes programas e dos seus egressos, atentos às 

necessidades da população. 

Para Gadotti (2016), o PPP frequentemente se confunde com plano. O plano diretor da 

escola, considerando seus objetivos, metas e procedimentos faz parte do seu projeto, mas não é 

todo o seu projeto. Apenas o plano diretor é insuficiente, necessitando de um projeto amplo 

direcionador das ações não apenas pedagógicas. Não se constrói um projeto sem uma direção 

política, um norte, um rumo. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também político.  

Este alinhamento com a EPS possibilita, consequentemente, atender aos anseios da PNEPS, 

tendo como base central os princípios e diretrizes do SUS: integralidade, equidade, 

universalidade, participação e controle social, hierarquização, descentralização, acessibilidade, 

intersetorialidade, dentre outros (BRASIL, 2004). 

Portanto, os programas de residência em enfermagem integram serviços e universidades, 

subsidiando com as tão desejadas e necessárias mudanças na prática assistencial e, 

substancialmente, ofertando profissionais especializados no cuidar com a qualidade tão esperada 

(BRASIL, 2009; FELINTO et al., 2010; DRAGO et al, 2013).  

A qualidade está alinhada aos princípios orientadores do SUS, segundo Winters, Do Prado 

e Heidemann (2016). A formação do profissional enfermeiro está orientada pelas Diretrizes 

Curriculares Básicas da Enfermagem (DCN/ENF), na qual em seu parágrafo único, diz que: A 

formação do Enfermeiro deve atender as necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS e 

assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do atendimento (BRASIL, 

2001). 

Segundo Freire (2016a), homens e mulheres são seres históricos e sociais, capazes de 

decidir, valorar, intervir, romper, e por tudo isso são seres éticos. Esta ética deve estar inseparável 

da pratica educativa, não importando se trabalhamos com jovens e/ou adultos, devemos persistir 

neste processo formativo. 
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Ainda para Freire (2016a), a transformação da realidade não é uma imposição à população 

para que se rebele, se mobilize para mudar o mundo, mas, sim, que a transformação e a liberdade 

são construídas a cada passo no caminho, e nesta produção do saber, ensinar não é transferir 

conhecimento, mas, criar as possibilidades para sua produção, ou sua construção. 

As diferentes possibilidades na formação desses recursos humanos especializados 

necessitam de reflexão e diálogo, como é o propósito dos programas de residência em 

enfermagem com ênfase em saúde do idoso, pois objetiva atender as demandas demográficas e 

epidemiológicas da sociedade, com uma formação orientada a prática profissional para o 

atendimento aos princípios e diretrizes do SUS. 

É no sentido do diálogo das possibilidades deste processo formativo que destaco, mais do 

que uma demanda para o SUS, o envelhecimento populacional como fenômeno social, que atinge 

grande parte das populações mundiais. Segundo o censo de 2010 (IBGE, 2011), a população 

brasileira hoje é composta de 10,8% de pessoas idosas da população total, perfazendo 20.590.599 

milhões de pessoas idosas. Nenhum sistema de atenção à saúde prevê uma oferta suficiente dos 

serviços necessários a uma população portadora de dependências com crescimento exponencial. 

Tais transformações demográficas trazem desafios para todos os setores, exigindo a necessidade 

de repensar a dimensão da oferta de serviços necessários para as próximas décadas. O aumento 

de idosos na população acarreta aumento da carga de doenças, em especial as DCNT, 

ocasionando o aumento da necessidade de profissionais adequadamente aptos a lidarem com este 

novo cenário (BRASIL, 2011).  

Como parte do plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas, o 

MS, no eixo III de propostas de intervenção referentes à promoção da saúde como Estratégia 12 

refere: Implantação de um modelo de atenção integral ao envelhecimento ativo traz no seu item 

07 a preocupação em ampliar a formação continuada dos profissionais de saúde para o 

atendimento, acolhimento e cuidado da pessoa idosa e de pessoas com condições crônicas 

(BRASIL, 2011).  

No Brasil, estimativas do Banco Mundial (2011) apontam que, nos próximos 40 anos, a 

população idosa brasileira crescerá a uma taxa de 3,2% ao ano (sendo que a população total 

crescerá a uma taxa de 0,3%) e atingirá 64 milhões de habitantes em 2050, o que representa cerca 

de 30% da população, assegurando-o a posição de sexto país mais velho do mundo. 
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Autores como Brito et al. (2013) e Mendes (2010), destacam que a situação epidemiológica 

brasileira é agravada pela elevada prevalência de doenças crônico-degenerativas, somadas a 

pluripatologia e a carência de respostas coerentes dos serviços e saúde, em resposta às 

necessidades de saúde da população. 

A expansão e implementação de programas em atenção à saúde do idoso perpassa por 

grandes dificuldades, sendo a falta de profissionais capacitados para atender a este público em 

questão ainda um desafio (BRITO et al., 2013). Para atender a demanda gerada pelo 

envelhecimento populacional é preciso implantar mecanismos que fortaleçam o modelo de 

atenção à saúde do idoso, investindo inclusive na força de trabalho e na formação de profissionais 

que tenham habilidades para atuar na prevenção, no cuidado e na atenção integral à saúde da 

população idosa (MIRANDA; MENDES, SILVA, 2016), sendo a residência em enfermagem 

uma oportunidade para esta formação. 

Como resultado do envelhecimento populacional, é maior a procura da pessoa idosa por 

serviços de saúde, aumento do número de internações hospitalares e tempo destas internações 

prolongadas, quando comparados com outras faixas etárias (VERAS, 2009). Os idosos podem 

adquirir doenças, incapacidades e sequelas que exigem ações integrais dos sistemas de saúde. 

Entretanto, estudo verificou redução do número de leitos e internações (MIRANDA; MENDES, 

SILVA, 2016). 

Estudo realizado pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar- IESS (2013) sobre o 

envelhecimento populacional e os desafios para o sistema de saúde brasileiro demonstrou que um 

aumento no atendimento ambulatorial de idosos com 80 anos é 6 vezes maior que entre os 

indivíduos de 15 a 19 anos, sendo 58 e 9 atendimentos respectivamente. 

Já com relação às consultas, o estudo demonstrou haver um pico entre a faixa etária de 60 a 

69 anos, atingindo 8,4 consultas por ano e a partir de 59 anos, a taxa de internação cresce 

exponencialmente, pela deterioração das condições biológicas e fisiológicas de morbidade, e, 

portanto, de necessidades. Em 2010, o grupo com 60 anos ou mais representava 27% total dos 

gastos com saúde suplementar e, em 2050, com estimativa de 58%; os gastos apenas com 

internação com crescimento de 132% entre 2010 e 2050 (IESS, 2013).  

Enfatiza, ainda, que uma agenda de pesquisa na área de cuidado hospitalar deve buscar 

encontrar a infraestrutura hospitalar ótima para absorver essa mudança populacional, 

considerando a necessidade de leitos de acordo com a complexidade dos problemas de saúde e os 
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grupos etários que prevalecerão nas próximas décadas. O estudo conclui que, diante do 

envelhecimento dos usuários, medidas devem ser adotadas para garantir a sustentabilidade do 

setor saúde e, portanto, adequação a esta demanda no processo formativo dos profissionais no 

cuidar de pessoas idosas (IESS, 2013). 

Não apenas na ótica hospitalocêntrica, mas, na lógica da prevenção e promoção à saúde é 

que se acentua e ratifica a necessidade da formação de enfermeiras especialistas na atenção à 

saúde da pessoa idosa, propiciando ações efetivas para a tão desejada qualidade de vida 

(CARDOSO, MARTINS, 2016; SÁ, CURY, RIBEIRO, 2016; PEDRO, 2016). 

Com esse panorama e fenômeno social, as pessoas idosas com tais especificidades 

demandam das enfermeiras2 maior qualificação, sinalizando às Universidades a necessidade em 

adequar-se a esta tendência, e consequentemente, ofertar vagas de acesso aos programas de 

residência de enfermagem em atenção à saúde da pessoa idosa, como respostas formativas frente 

a tal fenômeno social e demográfico. 

Neste cenário desafiador recai o necessário compromisso com o ensino “problematizador”, 

em contraposição ao ensino “bancário”, superando o erro do autoritarismo e epistemológico com 

bancarismo, emergindo a autenticidade de ensinar-aprender na prática, através de uma 

experiência total pedagógica, estética e ética, com a decência e seriedade (FREIRE, 2016a), 

podendo, assim, através dos programas de residência de enfermagem em atenção à saúde da 

pessoa idosa formar com precisão novos especialistas.  

Portanto, os programas de residência em enfermagem ganham destaque como importante 

formador interdisciplinar de especialistas, por ser um programa educacional que contempla, com 

excelência, as particularidades e especificidades na área da saúde, suprem demandas, 

expectativas e como uma rede, tece mudanças e contribuições, assegurando melhorias aos 

sujeitos envolvidos: comunidade, residentes, cenários de práticas e as Universidades, que buscam 

a melhor formação teórica e prática dos seus egressos (CARBOGIM et al, 2010; MANZI et al., 

2013; CASTRO, 2014). 

Estes resultados são mensurados e divulgados como melhorias dos indicadores de 

qualidade nestes cenários, nos processos de segurança do cuidar, excelente empregabilidade dos 

egressos destes programas, assegurando às Universidades envolvidas o elevado nível de 

                                                 
2 Utilizar-se-á a terminologia Enfermeiras por ser o maior quantitativo de profissionais 
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formação ética e profissional que tais programas possibilitam, como os demonstrados em estudos 

(ROSA; LOPES 2010; MANZI et al. 2013; CASTRO, 2014).  

Nesse sentido, os programas de residência, mais que o compromisso em ensinar, despertam 

e refinam a curiosidade de aprendizagem nas enfermeiras em buscar novos saberes, destacando-

se num processo educativo crítico e potencialmente exitoso. Os resultados desse sucesso podem 

ter maiores ou menores repercussões a partir de cada residente, evidenciados na qualidade dos 

egressos dos programas, contabilizados com os mais diversos indicadores de produtividade, tais 

como: qualidade do atendimento, gestão na saúde e processo decisório, transcendendo a proposta 

de formar especialistas em uma dimensão de constituir novos sujeitos, éticos e cônscios de suas 

potencialidades (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010; CASTRO, 2014). 

Na minha prática profissional, atuando como coordenador de COREMU e de Programa de 

Residência de Enfermagem desde 2003, percebi a fragilidade na abordagem temática da 

integralidade da atenção à saúde da pessoa idosa nos programas de residência de enfermagem no 

Brasil, diante do cenário do envelhecimento populacional no país.  

No doutorado cursei a disciplina EDC 603 - Educação, Sociedade e Práxis Pedagógica, do 

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UFBA, durante o semestre 2014.1, o 

que despertou não apenas o interesse na temática, como também sua relevância, permitindo-me 

aproximação com o referencial teórico de Paulo Freire, consolidando-o como norte teórico para 

minha tese, como também, pela proximidade aos princípios formativos da PNEPS.  

Com o intuito de conhecer a produção do conhecimento sobre a temática, ao realizar um 

levantamento na Biblioteca Virtual de Saúde – BVS, na base de dados MEDLINE, utilizando os 

seguintes descritores de saúde - DECS: Educação de Pós-Graduação em Enfermagem “and” 

capacitação em serviço “and” saúde do idoso, aparecem 17 artigos com predominância da 

América do Norte com 10 estudos, Europa, com 06 estudos e América do Sul com 01 artigo, 

sendo do Chile. 

 O artigo do Chile foi publicado por Rojas et al. (2015), onde demonstrou a eficácia do 

treinamento de formação assistida por tecnologia e supervisão direta, para melhorar a atenção 

primária nos casos de pacientes depressivos. 

Os estudos oriundos da América do Norte tiveram como origem os Estados Unidos, sendo 

em sua totalidade positivos e enfáticos na importância da educação continuada, treinamentos e ou 

adesão a protocolos.  
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Neste sentido, o estudo de O´Shea et al (2011) mostrou eficácia no resultado da educação 

espiritual sobre as perspectivas dos enfermeiros pediátricos na assistência em hospital infantil 

universitário, identificando uma correlação positiva não apenas aos cuidados prestados aos 

pacientes, mas, também, a própria espiritualidade.  

O trabalho de Nunn, Annells e Jane (2007) demonstrou a importância do estudo da Escala 

de Depressão Geriátrica (GDS) na triagem e acompanhamento dos pacientes idosos com 

depressão. 

Chummun (2006) trouxe uma reflexão na formação Holística e Reducionista para os 

enfermeiros cardiológicos para cuidados aos pacientes de DAC (Doença Arterial Coronária), 

concluindo que ambas são fundamentais para a excelência no atendimento do paciente com DAC. 

Os estudos de Gorzelle (2003), Salmam et al. (2007), Danron-Rodrigues (2008), Flaherty et 

al (2008), Lenaghan, Smith e Gangahar (2006) e Canson et al (1999) demonstraram a eficiência 

de treinamentos e educação contínua para equipe de enfermagem em atenção à saúde da pessoa 

idosa, seja na atenção primaria, preventiva  e promoção à saúde, como ao nível terciário de alta 

complexidade, sob treinamentos à equipe e a cuidadores nos casos de atendimento domiciliar, 

ratificando a importância de protocolos sistematizados e a continua capacitação.     

Quatro artigos apresentavam maior aderência à temática. O artigo produzido na Alemanha 

(HAGEN; DREIER; HOFFMANN, 2012) aborda a importância e adequação dos conteúdos dos 

cursos de pós-graduação para enfermeiras com a realidade demográfica e social, necessitando 

rever conteúdos e adequar-se constantemente às exigências da sociedade, coadunando com 

preposição da importância do conteúdo formativo das residências em atenção à saúde da pessoa 

idosa. A mesma conclusão foi constatada no artigo espanhol (DAVÓ et al., 2011), durante 

workshop sobre os conteúdos de saúde pública nos programas de pós-graduação da XXI Escola 

de Saúde de Menorca. Os autores concluíram ser necessário atualizar os conteúdos de saúde 

pública nos programas de pós-graduação, o que ajudaria a definir e promover o perfil dos 

profissionais de saúde pública. 

Já o artigo de Toole et al, (2013) relata que, apesar de ocorrerem em laboratórios nas 

academias, nem todas as enfermeiras tiveram acesso à prática baseada em evidencias (PBE). No 

entanto, o estudo demonstrou que a prática de enfermagem baseada em evidências e outras 

técnicas de aprendizagem obtiveram resultados semelhantes. Reforça-se, assim, a metodologia de 

aprendizado das pós-graduações em residências; mais do que práticas de enfermagem baseada em 
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evidencias, é o aprendizado teórico executado no cotidiano, fundamentada na evidência e na ética 

universal. 

O artigo de Smith et al (2010) demonstrou ser efetivo os resultados de avaliação 

relacionados a um programa de treinamento em depressão para colaboradores, que incorpora os 

princípios de melhorias nos cuidados aos pacientes, baseado em casos para mudar as práticas de 

cuidados diários como parte do treinamento. De acordo com o andamento do treinamento 

ocorreram mudanças nas práticas de cuidar e os resultados do cuidado para adultos mais velhos 

receberam consistentemente altas pontuações. Os resultados indicam que o programa de 

treinamento pôde influenciar positivamente a prática de enfermagem e a colaboração com 

profissionais de outras categorias.  

Da mesma forma, as residências multiprofissionais enaltecem o processo formativo no 

trabalho em equipe, humanístico, em consonância aos princípios do SUS da universalidade, 

equidade e integralidade da atenção à saúde da população, portanto, o cuidado à pessoa idosa 

necessita de maior atenção das políticas públicas, ao considerarmos a projeção desta população 

no Brasil.  

Na Scientific Electronic Library Online - (SCIELO), utilizando os seguintes descritores: 

Educação de Pós-Graduação em Enfermagem obteve-se 37 artigos. Após a busca deste descritor, 

associado à capacitação em serviço e saúde do idoso, utilizando o operador boleano AND, não 

foram encontrados artigos. Considerando os trabalhos identificados com apenas o primeiro 

descritor, e após recorte temporal de 2006 a 2016, eliminado os artigos de revisões foram 

selecionados 22 artigos, que na análise por aproximação temática, apenas o artigo espanhol 

registrou melhores resultados na formação das enfermeiras com a utilização da prática baseada 

em evidencia, quando comparados a outros modelos de aprendizagem (GONZALEZ-

HERNANDO, 2013). Os demais estudos não tiveram adesão à temática, evidenciando a 

necessidade em produzir mais estudos nesta área de formação de especialistas. 

Na PubMED, utilizando os descritores education, nursing, graduate and in service training 

and health of the elderly, com recorte temporal de 2006 a 2016 foram encontrados 31 artigos. 

Após a leitura, 08 artigos apresentaram adesão à temática, com destaque ao artigo produzido em 

Israel, com 928 enfermeiros de 11 hospitais, buscando identificar os melhores estilos de 

aprendizagem e os métodos utilizados pelos enfermeiros para promover seus conhecimentos e 

habilidades profissionais (RASSIN; YAFFA; YAEL, 2015), concluindo que o melhor estilo de 
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aprendizagem foi o realizado no ambiente de trabalho, com resultados muito superiores aos 

outros métodos, como por exemplo, a procura de conhecimentos em livros, revistas, televisão ou 

Internet, que foi classificada como a mais baixa em todos os indicadores examinados, o que 

enaltece ainda mais os programas de residência, pela característica de sua formação prática no 

cotidiano dos cenários em que estão inseridos.   

Estudos de Newton e Mckenne (2007); Hickey (2009); Bembridge; Levvetti. Jones (2011); 

Cylke (2012), demonstraram que os novos enfermeiros graduados (NGN) têm fragilidades na 

prática e grandes dificuldades em fazer a transição para o ambiente de trabalho, buscando 

constantemente novas estratégias que visam unificar as necessidades dos empregadores à eficácia 

dos programas.  

Neste sentido, percebe-se a estreita semelhança e dificuldade encontrada no Brasil, que na 

tentativa de minimizar tais desafios, através de incentivos públicos com ofertas de bolsas aos 

programas de residências, estes vêm desenvolvendo, dentro do possível, importante função, 

entretanto, tem sido deficitário pelo incipiente investimento na atenção à saúde da pessoa idosa. 

Já o estudo de McCleary et al. (2009) demonstrou melhoria da eficiência no cuidado das 

pessoas idosas, ao realizar no Canada um intercâmbio de conhecimento para educação em 

Enfermagem Geriátrica entre docentes de graduação e alunos do doutorado, resultando na 

melhora da assistência a pessoa idosa. O estudo Sueco de Westin e Danielson (2007) demonstrou 

que as enfermeiras precisam de um ambiente de trabalho estimulante, incluindo tutoria e apoio, 

para permitir o desenvolvimento profissional contínuo nos cuidados de saúde. Ambos os estudos 

ratificam o modelo de aprendizagem dos programas de residência de enfermagem e sua 

relevância no cuidar efetivo, humanizado e ético.   

 O levantamento realizado no banco de dissertações e teses da CAPES, utilizando os 

descritores Educação de Pós-Graduação em Enfermagem and capacitação em serviço and saúde 

do idoso resultou em 901071 registros. Ao utilizar o filtro por área de concentração enfermagem 

foi encontrado 3744 registros, sendo na subárea Enfermagem 248 registros.  

Após a leitura dos títulos, nenhum dos estudos teve afinidade com o objeto desta pesquisa. 

Cinco estudos tinham aproximação com o universo formativo no cuidar da pessoa idosa, sendo 

04 dissertações de mestrado e uma tese de doutorado. A dissertação realizada na Universidade 

Estadual de Londrina, com o título de: O internato de Enfermagem da Universidade Estadual de 

Londrina e suas contribuições para a formação do enfermeiro trouxe a importância da prática 
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neste processo formativo. A dissertação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul abordou 

o nível de conhecimento dos enfermeiros e dos médicos sobre as políticas públicas em atenção à 

saúde da pessoa idosa. Os demais estudos referem os benefícios dos cuidados especializados à 

pessoa idosa.       

Este estudo justifica-se não somente pela escassa/ausência de produção sobre o tema, como 

também, pela fragilidade das ações interministeriais entre o Ministério da Saúde (MS) e o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), através da Política Nacional de Formação de Recursos 

Humanos em Saúde, na modalidade dos Programas de Residência Multiprofissional em Área 

Profissional da Saúde, que, apesar de aquecida com a retomada das ofertas de bolsas e o 

direcionamento para as áreas prioritárias de atenção à saúde do SUS, não estão surtindo os efeitos 

necessários demandados na atenção à saúde da pessoa idosa. 

 É neste sentido que os PPP veem nortear os programas de residência multiprofissional, 

destacando, para esta tese, de enfermagem em atenção à saúde da pessoa idosa. Para Veiga 

(2000), o termo projeto originou-se do latim projectu, que, por sua vez é particípio passado do 

verbo projicere, que significa “lançar para diante”. Plano, intento, desígnio.  

 Intencionando a formação futura destes egressos, o PPP, além de projetar ao futuro, 

enquanto projeto direciona os objetivos e caminhos que deverão ser compromissos coletivos 

entre todos os sujeitos envolvidos: Instituições, docentes e discentes. 

Coadunando com Costa e Pinheiro (2013), falar em processo formativo vai além da 

reflexão sobre a docência de conteúdos previstos nos PPP: 

  
Na atualidade, cada vez mais, discute-se sobre a necessidade da formação 

integral, aquela capaz de desenvolver, além de competências e habilidades 

técnicas, também atitudes e, com isso, ser capaz de despertar nos estudantes um 

olhar mais crítico sobre os fenômenos que cercam seu contexto. Para essa 

formação, porém, é importante que os professores tenham clareza sobre o papel 

da educação e que reconheçam a função que exercem nesse processo” (COSTA, 

PINHEIRO p.37, 2013).  

  

Diante deste cenário, a questão de pesquisa deste estudo é: Como os Programas de 

Residência em Enfermagem que contemplam o campo de atenção à saúde da pessoa idosa 

articulam as dimensões de aprendizagem problematizadora, humanística e dialógica na 

perspectiva freireana? O objeto de estudo são os PPP dos Programas de Residência em 

Enfermagem em saúde da pessoa idosa no Brasil. 
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Buscando resposta a essa inquietação, a presente proposta de investigação lança como 

Objetivo Geral: Analisar as dimensões de aprendizagem problematizadora, humanística e 

dialógica da perspectiva Freiriana nos PPP dos programas de residência de Enfermagem em 

atenção à saúde da Pessoa Idosa. Ainda como Objetivos Específicos: 1. Identificar os programas 

de residência em saúde com ênfase na atenção à saúde da pessoa idosa que ofertam vagas para 

Enfermeiros/as; 2. Caracterizar os programas de residência de Enfermagem que ofertam vagas 

para saúde da pessoa idosa; 3. Descrever as dimensões de aprendizagem problematizadora, 

humanística e dialógica dos projetos político pedagógicos das residências de enfermagem em 

saúde da pessoa idosa na perspectiva Freiriana. 

Espera-se que os resultados da pesquisa possam subsidiar novos programas de residência 

em enfermagem com ênfase na atenção à saúde da pessoa idosa e auxiliar na construção de 

futuras propostas de formação de recursos humanos para o SUS, coadunando com seus princípios 

e adequados às demandas deste segmento populacional, com base numa formação aberta ao 

diálogo, comprometida, ética, que saiba escutar e tome decisões conscientes, para que a 

enfermeira especialista no cuidar das pessoas idosas continue construindo um cuidado de saúde 

autêntico, que permita alcançar, de forma coerente, uma prática libertadora e compromissada, 

como exposto por Freire (2016b). 

No compromisso do profissional com a sociedade, Freire (2016b) enfatiza a preocupação 

de não se distanciar do seu mundo, ter a consciência do ato comprometido, ser capaz de agir e 

refletir. É preciso ser capaz de estar no mundo, saber-se nele. 

Assim, quanto mais o profissional se capacita, mais sistematiza suas experiências, mais 

utiliza o patrimônio cultural que é de todos e, portanto, mais aumenta suas responsabilidades com 

os homens e sua estreita relação da Educação e Mudança (FREIRE, 2011). 

 

1.1 PRESSUPOSTO DA TESE 

 

 Os programas de Residência de Enfermagem em atenção à Saúde da Pessoa Idosa estão 

elaborados considerando as três dimensões de aprendizagem: problematizadora, humanística e 

dialógica da perspectiva Freiriana. 
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2 MARCO HISTÓRICO E MARCO LEGAL E PEDAGÓGICO DOS PROGRAMAS DE 

RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

2.1. MARCO HISTÓRICO 

 

A nomenclatura “Residência” foi utilizada pela primeira vez em 1889, no Johns Hopkins 

Hospital, em Baltimore, EUA, pelo cirurgião Wilian Halsted, com o objetivo de permitir que os 

médicos recém-formados aprendessem e se aperfeiçoassem na sua formação teórica e prática, o 

que exigia que os novos aprendizes residissem nos hospitais, recebendo, portanto, essa 

denominação. E em 1890, Osler preconizou este modelo, pelo sucesso dos resultados obtidos, o 

que foi reaplicado em toda a América (MILLER, 2004). 

No Brasil, na Enfermagem, registra-se o programa criado em 1961, no Hospital Infantil do 

Morumbi, da Legião Brasileira de Assistência (LBA), com a finalidade de aperfeiçoar a 

enfermagem pediátrica. Apenas na década de 70, mais precisamente em 1973, ocorreu na 

Universidade Federal da Bahia, pioneira com o Curso de Especialização, sob a forma de 

residência, desenvolvido em parceria com a Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital 

Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), cujo objetivo era especializar o enfermeiro na 

área médico-cirúrgica (LOPES, 2000, p. 11). 

Neste contexto, alguns estudos como o de Silva (2013b) e Tahara (2010) trazem como 

marco inicial o Projeto de Curso de Especialização sob a forma de Residência, elaborado pela 

Escola de Enfermagem da UFBA (EEUFBA) e, portanto, pioneiro nos Programas de Residências 

em Enfermagem no Brasil. 

Tais autoras defendem que o programa oferecido no Hospital do Morumbi não estaria de 

acordo com as exigências do Conselho Federal de Educação (CFE), em sua Resolução 14/77, que 

legitimava e reconhecia os cursos de pós-graduação naquele momento (TAHARA, 

WOLFOVITCH, RIGAUD, 2010; SILVA, 2013 b; CASTRO, 2014).   

De fato, ainda na década de 1970, outros cursos de especialização sob a forma de 

Residência começaram a surgir, o que levou a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) a 

promover no Rio de Janeiro, no ano de 1978, um seminário com essa temática. Esse evento foi 

considerado o marco inicial das discussões sobre especialização em forma de Residência, pois, 

até então, não existia consenso sobre o tema, carecendo de normas para sua implementação. 
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Dessa forma, atendia à demanda que surgia na modalidade de especialização na categoria 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 1979). 

Assim, Lopes (1999) afirma que, passados quase 20 anos do seminário de 1978, somente 

no ano de 1994 foi realizado em Salvador, pela Comissão Permanente de Educação da ABEn, 

uma Oficina com o tema “Residência de Enfermagem no Brasil”, suscitando muitas discussões a 

respeito das residências de enfermagem. 

Tal movimento contribuiu, ainda, para novas discussões, como as ocorridas em Salvador, 

Bahia, na oportunidade do Seminário Nacional do Conselho Federal de Enfermagem (COFEn) e 

dos Conselhos Regionais de Enfermagem (COREn), resultando no Anteprojeto de Lei nº 2.264/ 

1996 que, após aprovação em reunião ordinária do Conselho Federal, criou a Residência de 

Enfermagem e a Comissão Nacional de Residência de Enfermagem (BARROS; MICHEL, 2000; 

LOPES, 1999). 

 Destarte, como houve uma explosão de novos cursos de pós-graduação no formato de 

residência, desordenadamente, ou seja, sem nenhuma regulação ou padronização mínima 

necessária para garantir a qualidade e excelência desse processo formativo, demandaram-se ações 

legais para tais regulamentações, como as que são apresentadas a seguir, na abordagem do Marco 

Legal aos Programas de Residência em Enfermagem (CASTRO, 2014). 

 

2.2 MARCO LEGAL 

 

Assim, sustentado pela Constituição Federal - CF, no seu artigo 200, incisos III e V, pela 

Lei Orgânica da Saúde, art. 6º, incisos III e X, foi promulgada a Lei nº 11.129, de 30 de junho de 

2005, que instituiu o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PróJovem); criou o Conselho 

Nacional da Juventude (CNJ) e a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) e, no seu art. 13, 

instituiu a Residência em Área Profissional da Saúde, definida como modalidade de ensino de 

pós-graduação lato sensu, voltada para a educação em serviço e destinada às categorias 

profissionais de saúde, excetuada a médica. Ainda no seu art.14 foi criada, no âmbito do 

Ministério da Educação, a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde 

(CNRMS). 
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Portanto, legitimam-se no Brasil as Residências em Saúde, e assim, todos os Programas de 

Residência em Enfermagem passam também a ser orientados por legislação específica, 

conduzindo-os e orientando-os às necessidades loco-regionais do SUS. 

Na sequência, a então atuante CNRMS estabelece a equiparação dos valores das bolsas das 

residências Multiprofissionais e em Áreas Profissionais da Saúde, com os valores praticados nas 

residências médicas, conseguindo, desta forma, a isonomia no repasse na área da Saúde 

(BRASIL, 2005). 

A execução do Programa de Bolsas para a Educação pelo Trabalho deu-se através da 

Portaria nº 1.111/GM, de 05 de julho de 2005, que foi fundamental para atribuir o caráter 

igualitário e isonômico à área médica, não apenas no ponto de vista econômico-financeiro, mas, 

principalmente, no processo formativo, cultural e social (BRASIL, 2005). 

Já a Portaria Interministerial nº 2.117, de 03 de novembro de 2005, instituiu, no âmbito dos 

Ministérios da Saúde e da Educação, a Residência Multiprofissional em Saúde, do Programa 

Nacional de Residência Profissional na Área da Saúde, para execução do Programa de Bolsas 

para Educação pelo Trabalho, destinado às categorias que integram a área da saúde, excetuada a 

médica (BRASIL, 2005). 

Nessa portaria, o art. 4º garante certificação aos residentes dos programas financiados com 

recursos públicos em andamento, desde que os programas de Residência Multiprofissional ou em 

Área de Saúde, em execução até dois anos, se enquadrem nas diretrizes e normas a serem 

estabelecidas pela CNRMS. 

A legitimidade dos Programas de Residência, como pós-graduação, ocorreu com a Portaria 

Interministerial nº 45, de 12 de janeiro de 2007, em seu artigo 1º, com a definição de que a 

Residência Multiprofissional em Saúde e a Residência em Área Profissional da Saúde 

constituem-se em ensino de pós-graduação lato sensu, destinado às profissões que se relacionam 

com a saúde, sob a forma de curso de especialização, caracterizado por ensino em serviço, com a 

orientação de profissionais de elevada qualificação ética e profissional, com carga horária entre 

40 (quarenta) e 60 (sessenta) horas semanais (BRASIL, 2007). 

Tal variação possível na carga horária repercutiu negativamente, pois se mantiveram 

diversos programas com variações de até 20 horas semanais entre eles.  
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Já a nomeação da primeira composição da CNRMS apenas veio a ocorrer através da 

Portaria Interministerial nº 698, de 19 de julho de 2007, deixando transparecer as dificuldades de 

operacionalização das ações entre os dois Ministérios: Saúde e Educação (BRASIL, 2007). 

Posteriormente, com a Portaria Interministerial nº 506, de 24 de abril de 2008, deu-se a 

alteração da Portaria Interministerial nº 45, de 12 de janeiro de 2007. Passou a vigorar, no seu art. 

1º, que a Residência Multiprofissional em Saúde e a Residência em Área Profissional da Saúde 

constituem-se em ensino de pós-graduação lato sensu destinado às profissões que se relacionam 

com a saúde, sob a forma de curso de especialização caracterizado por ensino em serviço, sob a 

orientação de profissionais de elevada qualificação ética e profissional, com carga horária de 60 

(sessenta) horas semanais (BRASIL, 2008). 

Ratificou-se, assim, a obrigatoriedade das 60 (sessenta) horas semanais, sendo destas 80% 

(oitenta percentuais) em atividades práticas e 20% (vinte percentuais) destinadas às atividades 

teóricas. Ressalta que, nas atividades práticas, consideram-se ainda as teórico-práticas, tais como: 

discussão de casos, clínica ampliada à beira do leito, discussão de artigos no campo, atividades de 

visitas comunitárias ou reuniões na comunidade e/ou científicas (BRASIL, 2008). 

Apesar da constante manifestação e mobilização do coletivo dos residentes, na tentativa de 

diminuir a carga horária semanal dos programas de residência, há indicadores de que essas 

características elevam os egressos desses programas a patamares formativos próximos aos 

desejados, atendendo e superando suas expectativas (CLARK, SPRINGER, 2012; CANEVER et 

al, 2014; CASTRO, 2014).  

Com relação à estrutura, organização e funcionamento da Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde foi através da Portaria Interministerial nº 593, de 15 de 

maio de 2008, que ficaram estabelecidas tais referências, norteando a operacionalização da 

própria comissão (BRASIL, 2008). 

As diretrizes gerais para os Programas de Residência Multiprofissional e em Área 

Profissional de Saúde, preenchimento de vagas e desistências foram realizadas pela Secretaria de 

Educação Superior - Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, através da 

Resolução nº 2, de 13 de abril de 2012. Tais diretrizes foram fundamentais para o direcionamento 

e o subsídio necessário para os novos programas poderem construir seus PPP.  

Para uniformizar o início e término dos Programas de Residência, a Secretaria de Educação 

Superior, Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, através da Resolução nº 
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3, de 16 de abril de 2012, dispõe sobre as datas dos Programas de Residência Multiprofissional 

em Saúde e dos Programas de Residência em Área Profissional de Saúde, bem como o 

preenchimento de vagas residuais e desistências (BRASIL, 2012). 

Essa resolução foi bastante pertinente, tendo em vista dirimir a discrepância cronológica 

que ocorria no calendário nacional, permitindo, assim, a unificação das datas de início e término 

de todos os Programas. 

Na intenção de minimizar os ruídos de comunicação entre a Secretaria de Educação 

Superior e a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, por meio da 

Resolução nº 5, de 23 de novembro de 2012, instituiu-se o Sistema de Informação da Comissão 

Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (SIsCNRMS), sendo obrigatório o cadastro e 

o acompanhamento das ações da comissão por essa via (BRASIL, 2012). 

No entanto, infelizmente tal sistema mostrou-se ineficaz e improdutivo, com informações 

desencontradas e imprecisas, levando o Ministério da Educação a reorganizar todo o SIsCNRMS, 

substituindo-o por um novo programa e nova plataforma (BRASIL, 2012). 

Mais uma vez, na tentativa de regulamentar as ações das IES, a Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde dispõe, através da Resolução nº 1, de 21 de julho de 

2015, sobre a organização, o funcionamento e as atribuições da Comissão de Residência 

Multiprofissional (COREMU) das instituições que oferecem programas de residência 

multiprofissional ou em áreas profissionais da saúde (BRASIL, 2015). 

Desta forma, após a retomada das ações interministeriais entre o MEC e o MS, obteve-se 

grande respaldo legal para subsidiar todos os envolvidos nos programas de formação, em 

consonância com a PNEPS-SUS. 

 

2.3 MARCO PEDAGÓGICO 

 

A PNEPS ancora as estratégias pedagógicas das RS. No anexo II da portaria GM/MS n. 

198/2004 (Brasil, 2004), que trata da operacionalização da educação permanente, o Ministério da 

Saúde a define como: 

 

A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o 

ensinar se incorporam ao quotidiano das organizações e ao trabalho. Propõe-se 

que os processos de capacitação dos trabalhadores da saúde tomem como 

referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão 
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setorial e do controle social em saúde e tenham como objetivos a transformação 

das práticas profissionais e da própria organização do trabalho e sejam 

estruturados a partir da problematização do processo de trabalho (BRASIL, 

2004, p. 38). 
 

Ao considerar tais afirmações, a PNEPS, pautada na transformação das práticas 

profissionais estruturadas na problematização da saúde, contempla os princípios do SUS, ao 

tempo que norteia as construções dos PPP das RS. 

Utiliza o saber cotidiano dos cenários de práticas em situações reais problematizadas, em 

um processo educativo que incorpore tais práticas, na busca de qualificação e que inclua 

ativamente os atores neles implicados. Ceccim (2005), em texto onde ressalta o desafio que é a 

educação permanente para o setor saúde, afirma: 

 

Além da velocidade com que conhecimentos e saberes tecnológicos se renovam 

na área da saúde, a distribuição de profissionais e de serviços segundo o 

princípio da acessibilidade para o conjunto da população o mais próximo de sua 

moradia – ou de onde procuram por atendimento – faz com que se torne muito 

complexa a atualização permanente dos trabalhadores. Torna-se crucial o 

desenvolvimento de recursos tecnológicos de operação do trabalho perfilados 

pela noção de aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de construir 

cotidianos eles mesmos como objeto de aprendizagem individual, coletiva e 

institucional (CECCIM, 2005, p. 163). 
 

O Ministério da Educação, ao dispor sobre as diretrizes gerais para os programas de 

residência multiprofissional, na Resolução nº 2, de 13 de abril de 2012 (BRASIL, 2012), afirma 

no art. 5º, §2, itens III, IV e V, que: 

 

III. As atividades teóricas, práticas e teórico-práticas de um Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde devem ser organizadas por: 

a. Um eixo integrador transversal de saberes, comum a todas as profissões 

envolvidas, como base para a consolidação do processo de formação em equipe 

multiprofissional e interdisciplinar; 

b. Um ou mais eixos integradores para a (s) área (s) de concentração 

constituinte (s) do programa; 

c. Eixos correspondentes aos núcleos de saberes de cada profissão, de fora 

a preservar a identidade profissional; 

IV. O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde deve ser orientado 

por estratégias pedagógicas capazes de utilizar e promover cenários de 

aprendizagem configurados em itinerário de linhas de cuidado nas redes de 

atenção à saúde, adotando metodologias e dispositivos da gestão da clínica 

ampliada, de modo a garantir a formação fundamentada na atenção integral, 

multiprofissional e interdisciplinar. 

V. O Projeto Pedagógico (PP) deve prever metodologias de integração de 

saberes e práticas que permitam construir competências compartilhadas, tendo 



32 

 

em vista a necessidade de mudanças nos processos de formação, de atenção ou 

gestão na saúde. 
 

Assim, por meio dessas ações interministeriais, subsidia-se a estrutura pedagógica das RS, 

permitindo adesão aos princípios fenianos, pautadas nas dimensões de aprendizagem 

problematizadora, humanística e dialógica. 

 

2.3.1 A residência em saúde no Brasil: a ênfase na saúde da pessoa idosa e a inserção da 

enfermagem  

 

A situação epidemiológica do envelhecimento populacional no Brasil é agravada pela 

elevada prevalência das doenças crônico-degenerativas típicas do envelhecimento, associadas às 

polipatologias e a carência de respostas adequadas dos serviços de saúde, que não respondem às 

necessidades básicas de saúde da população, e como consequência, manifesta-se nesta fase da 

vida os agravos, reflexo das co-morbidades não tratadas adequadamente durante a fase adulta, 

como diabetes, hipertensão entre outras (MENDES, 2010; BRITO et al, 2013).  

Brito et al (2013) nos traz, ainda, que existe grande dificuldades na expansão e 

implementação de programas em atenção à saúde da pessoa idosa, sendo um desafio a falta de 

profissionais devidamente capacitados para atender a este público. 

Para Cassiani e Zug (2014), uma das condições principais para a implementação da 

Cobertura Universal de Saúde e do Acesso Universal de Saúde é a composição de recursos 

humanos para a saúde (RHS), particularmente de enfermeiros. 

Para estas autoras, a profissão de enfermagem está em constante evolução para atender 

aos desafios da saúde no âmbito mundial. Os enfermeiros estão preparados para responder e 

gerenciar a saúde ao longo da vida. Dentro do contexto da atenção primária à saúde, podem 

contribuir muito para a redução da morbidade e mortalidade, muitas vezes em áreas mais 

carentes. Os enfermeiros são profissionais de primeira linha que utilizam uma abordagem 

integrada e abrangente, incluindo a promoção da saúde, prevenção da doença, tratamento, 

reabilitação e cuidados paliativos (CASSIANI; ZUG, 2014). Tais afirmativas enaltece ainda mais 

esta discrepância entre demanda e oferta de enfermeiras especialistas na atenção à saúde da 

pessoa idosa. 
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Gerlak et al., (2009, p 107) referem que: “o investimento nos serviços e profissionais da 

saúde são fundamentais para a qualificação da assistência a pessoa idosa e devem basear-se não 

somente na cura, mas, também na prevenção em saúde e na promoção da qualidade de vida”. 

Em consonância com tais projeções e acompanhando a explosão demográfica da pessoa 

idosa no Brasil, as equipes de atenção à saúde neste segmento populacional deverão também 

acompanhar tal crescimento, não apenas quantitativamente, mas, especialmente qualitativamente, 

com profissionais com formação adequada e especialistas, aptos a atenderem e a atuarem com 

segurança e cônscios de suas responsabilidades éticas e sociais no cuidar da pessoa idosa (IESS, 

2013), requisitando das IES ações e programas de especialização que atendam a esta demanda 

emergente e urgente. 

É neste sentido que as residências multiprofissionais em saúde possibilitam aos 

profissionais das diversas áreas da saúde adquirirem conhecimento com profundidade sobre a 

atuação de cada integrante da equipe multidisciplinar, valorizando neste processo formativo o 

trabalho em equipe e sua importância no cotidiano nos cenários de práticas que estão inseridos 

(MANZI et al., 2013). 

Diversas são as atividades propostas pela residência multiprofissional em saúde da pessoa 

idosa. Segundo Gerlack et al (2009), os residentes nas suas atividades buscaram a integração com 

instituições e organizações sociais, com o Conselho Estadual e Municipal de Direitos do Idoso e 

Delegacia de Proteção ao Idoso, como parceiros na realização de eventos de prevenção e 

promoção em saúde e envelhecimento com qualidade de vida, como o mutirão de saúde realizado 

na comunidade. 

Ainda neste estudo, evidencia-se a realidade formativa dos programas de residência de 

enfermagem em atenção à saúde da pessoa idosa, pois os residentes também atuaram na 

assistência aos pacientes no ambulatório, nas unidades de internação de um hospital universitário. 

As intervenções foram planejadas, considerando-se às necessidades de saúde individualmente, 

contextualizado na sua realidade sócio familiar, permitindo olhares singulares frente às 

fragilidades naturais típicas da pessoa idosa, visando sua autonomia e independência funcional 

(GERLACK et al., 2009). 

Na conclusão destaca a importância de projetos que atendam a população idosa e sua 

família, ao nível da assistência primária, estimulando o autocuidado, a participação e o exercício 

da autonomia e cidadania, com ações preventivas da promoção à saúde, retardando a estes 
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pacientes a necessidade da atenção de alta complexidade, tornando-o menos oneroso. Para tanto, 

é imprescindível que os profissionais de saúde, com destaque a enfermeira, sejam devidamente 

qualificados para tais habilidades e competências.  

 

2.3.2 A inserção da Enfermagem em Programas de Residência em Saúde com ênfase na atenção à 

saúde da pessoa idosa na Bahia  

 

O primeiro edital para residência em enfermagem, com ênfase em saúde da pessoa idosa na 

Bahia foi publicado no edital do processo seletivo unificado realizado pela EESP-SESAB em 

Salvador, no ano de 2014, com a oferta de duas vagas para enfermagem em atenção à pessoa 

idosa, ocorrido nas Obras Sociais Irmã Dulce (OSCID), vinculado a Escola Baiana de Medicina e 

Saúde Pública (EBMSP). 

Na atualidade, é notório que a área de saúde da pessoa idosa não desperta o interesse das 

enfermeiras, ainda em sua formação, quando comparada a outras especialidades, a exemplo do 

que ocorrem com outras áreas, como unidade de terapia intensiva, saúde da mulher e da família. 

No entanto, registra-se que a segunda turma, no edital do ano de 2015, já cresceu o número de 

enfermeiras inscritas neste processo seletivo. 

O interesse pela área de saúde da pessoa idosa, ainda que não tão expressiva, já se apresenta 

desde a graduação, quando os alunos são estimulados a participação nos grupos de pesquisa 

relacionados à pessoa idosa. Em seguida, começam a se inserir nos trabalhos de iniciação 

científica (IC), por pelo menos um ano. Menezes et al (2015) referem que, ao final do 

desenvolvimento do projeto de IC, as graduandas aprenderam muito sobre o envelhecimento, a 

falta de visibilidade e valorização desses temas perante a sociedade, ratificando a importância em 

se trabalhar a temática da atenção à saúde da pessoa idosa desde a graduação. 

Ainda em relação à formação na graduação, após a IC com ênfase na pessoa idosa, as 

alunas de enfermagem buscam dar continuidade ao trabalho de conclusão de curso de graduação 

na área. Menezes e Freitas (2016) afirmam que, com o passar dos anos, se observa que o 

graduando de enfermagem tem aumentado o interesse em desenvolver seu TCC de graduação na 

área de saúde da pessoa idosa. Os mais variados temas têm sido apresentados pelos alunos, que 

chegam para o docente com suas motivações e são estimulados a prosseguirem com a pesquisa. 

Muito destes alunos que seguiram a IC e o TCC na temática saúde da pessoa idosa, tem dado 
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continuidade a esta área, seja na residência voltada para o idoso, ou no mestrado e doutorado, 

demonstrando interesse em estudos e pesquisas neste segmento populacional, evidenciando ainda 

mais a necessidade em aumentar a oferta de vagas neste segmento populacional. 

Para Castro (2014), os programas de residência cumprem com excelência estes desafios no 

processo formativo de novos enfermeiros especialistas. Os programas de residência de 

enfermagem em atenção à saúde da pessoa idosa, através de características já mencionadas, como 

a extensa carga horária teórico-prática sob supervisão direta de preceptores capacitados e 

pautados na formação ética e humanística, focados no cuidado da pessoa idosa levando em 

consideração suas especificidades os tornam ainda mais desafiante, ao considerar as projeções 

demográficas para esta população (BANCO MUNDIAL, 2011). 

 Medeiros e Batista (2016) demonstram a preocupação não apenas na humanização do 

cuidar, mas, principalmente, a relação humanística na transmissão desta troca de aprendizados. 

Como proposto por Freire (2016a), o processo formativo ocorre de duas vias, onde se constrói, a 

partir da realidade vivenciada, a magia do aprender/ensinar e do aprender a aprender. 

 Diante do cenário, ainda insipiente no estado com relação a oferta de vagas para à saúde da 

pessoa idosa, recomenda-se que os serviços de atenção ao idoso possam buscar parcerias com as 

IES, de maneira a ampliar a capacitação de enfermeiras e estimular a direção de novos 

profissionais para a área. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO FILOSÓFICO DA TEORIA DE PAULO FREIRE 

 

 O pensamento pedagógico de Freire considera como epicentro suas próprias experiências 

como educador. Recebeu influencia de pensadores filosóficos como Hegel, Marx, Merleau-

Ponty, Vygostsky e Antônio Gramsci, dentre outros, coadunando ao seu ideário pedagógico a 

partir de sua realidade histórica e social, de suas relações e correlações de forças entre: homem-

mundo, educação “bancária” e educação “problematizadora”, homem oprimido - homem 

opressor, hegemonia e contra hegemonia de classes, ação dialógica e anti-dialógica, o Ser Mais e 

o Ser Menos, o processo de humanização e de desumanização, dentre outros (SCOCUGLIA, 

1999; GADOTTI, 2005; MARQUES; OLIVEIRA, 2005). 

 Tais concepções filosóficas, sustentadas na relação dialética e histórica cotidianas de suas 

vivências, constituíram-se elementos fundamentais à construção da essência do pensamento 

pedagógico de Paulo Freire, enquanto práxis humanista. 

Funai et al. (2016, p. 106) afirmam que: “quando se está aberto para o novo, para novas 

possibilidades de ensinar-aprender, torna-se possível vivenciar experiências de transformações”, 

como as experimentadas nos processos formativos, através dos programas de residências de 

enfermagem (FELINTO et al, 2010; DRAGO, 2013). 

 Nesse sentido, vou tecer considerações e dimensões, segundo Paulo Freire, necessárias 

para a realização do processo ensinar e aprender e, na sequência, seus desdobramentos 

conceituais, que darão sustentação teórica à pesquisa.  

 Para Freire (2011), ensinar e aprender requer, exige e possibilita: leitura do mundo, 

prática problematizadora, autonomia, diálogo, cidadania, discência/docência, conhecimento e 

vocação para humanização. 

 Na concepção freireana, a leitura e a escrita das palavras, necessariamente, passam pela 

leitura do mundo. “Ler o mundo é um ato anterior à leitura da palavra. O ensino da leitura e da 

escrita da palavra a que falte o exercício crítico da leitura e da releitura do mundo é, científica, 

política e pedagogicamente capenga” (FREIRE, 2006a, p. 79). Nesta concepção, há uma relação 

política e pedagógica e o/a educador/a não pode se omitir de comunicar a própria leitura do 

mundo, esclarecendo que não existe uma única leitura possível, ampliando o campo de 

possibilidade para a ação. 
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Waterkemper, Prado e Rebnitz (2016, p. 13) comentam que: “para compreender a 

consciência de mundo de Paulo Freire é preciso percorrer a história da construção de seus 

pensamentos e as correntes filosóficas nas quais realizou sua leitura da palavra”.  

A prática problematizadora torna-se viável por meio da educação dialógica, em oposição 

à concepção bancária de educação, impositora de saberes, na qual prevalece a transferência de 

saberes. O educador provoca o educando através da problematização, levando-o a refletir sobre 

aspectos da prática que ainda não tinha visualizado ou refletido anteriormente (FREIRE, 2016a). 

Nos programas de residência em enfermagem isso acontece quando situações variadas são 

trazidas para conhecimento, reflexão, mudança de conceitos e ação. 

Ainda Freire (2015a, p. 97) assevera que: “quanto mais a problematização avança e os 

sujeitos decodificadores se adentram na “intimidade” do objeto, tanto mais se vão tornando 

capazes de desvela-lo”. 

 O respeito à autonomia e à dignidade do indivíduo é considerado um imperativo ético. 

“Como educador, devo estar constantemente advertido com relação a este respeito, que implica 

igualmente o que devo ter por mim mesmo” (FREIRE, 2016a, p. 59). 

 Uma questão central no pensamento de Paulo Freire que se destaca é o diálogo, visto 

como um caminho para a construção do conhecimento, sustentado na intencionalidade, que faz 

parte da natureza histórica de mulheres e homens. Portanto, é importante frisar que não se trata de 

um simples “bate-papo”, mas, de uma relação dialógica na ação social transformadora 

(RAMACCIOTTI, 2015). 

 Com a extensa carga horária dos programas de residência, 60 horas semanais distribuídas 

em teoria e prática, na medida em que avança o curso é comum o desgaste, exaustão e 

dificuldades de assimilação dos conteúdos (FRANCO, 2011). Para Freire (2011, p. 61), não pode 

fugir do condicionamento da sua própria produção, não há estabilidade da estabilidade nem 

mudança da mudança, e conclui, mas, estabilidade e mudança de algo. 

Winters et al (2016) trouxeram em seu estudo sobre a formação em enfermagem orientada 

aos princípios do SUS, na percepção dos formandos, que o processo formativo dos enfermeiros 

estão coerentes aos princípios do SUS e como na residência em saúde não há divisão de 

conteúdos teóricos ou práticos, em que a troca de conhecimento se dá na dialogicidade crítica, e 

conduz o sujeito ativo de sua aprendizagem a refletir no seu agir, nas suas atitudes, o estudante 

aprende em todo o lugar e com todos que participam deste processo. 
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 Nesse sentido, uma formação com ênfase na dimensão dialógica proporcionará melhor 

apreensão do conteúdo pelo residente, maior interesse no aprendizado e, por conseguinte, maior 

aprendizado no conteúdo trabalhado, levando o residente à transformação da sua prática, 

promovida pela reflexão. 

 

3.1. PAULO FREIRE E SUA TRAJETÓRIA HUMANIZADORA 

   

A “biobibliografia” escrita por Moacir Gadotti (1996) registrou detalhes da vida pessoal 

e profissional de Freire, seus sonhos, suas aspirações da vida e na vida, que teve grande 

influência na construção das suas obras. 

 Paulo Freire (1921-1997) foi um pernambucano, advogado de formação, católico 

“progressista” e, hoje, cidadão do mundo. Na década de 60, no governo populista e do nacional-

desenvolvimentismo, como integrante do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do 

Recife (hoje, UFPE), coordenou uma equipe para alfabetizar adultos, a partir do seu “universo 

vocabular” e do dia a dia de seus problemas, gerar palavras, sons, sílabas, fonemas e, através 

destas, ensinar a ler e escrever em curto espaço de tempo. (GADOTTI, 1996) 

 Com esta metodologia pretendia ter rapidez, ser moderna e com baixo custo, e propunha 

em apenas 40 horas conseguir alfabetizar os adultos que, assim, poderiam “ler melhor o mundo” 

e, por isso, adquirir o direito de votar, de escolher, de cidadania. Tal metodologia ficou conhecida 

como “Método Paulo Freire” e motivou professores, estudantes, intelectuais, artistas, integrantes 

das chamadas “forças progressistas”, que vislumbraram a possibilidade de “elevar culturalmente 

as massas” e, por que não, de vencer eleições por meio da adesão dos alfabetizados pelo 

“Método”, levando-o a coordenar o Plano Nacional de Alfabetização (PNA) no final de 1963 

(SCOCUGLIA, 2010).  

 O desafio previa a alfabetização “em massa” de milhões de brasileiros por meio do 

método, iniciando com vinte mil “círculos de cultura”, ao considerarmos que nas eleições 

presidenciais de 1960, em que foram eleitos Jânio Quadros e João Goulart, votaram 11,7 milhões, 

o que representava apenas a metade do novo número de alfabetizados pelo método. 

 No golpe de abril de 1964, o PNA e as entidades que utilizavam o “Método Paulo Freire” 

foram proibidas de continuarem atuando. Freire foi preso no IV Exército, em Recife, onde 
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permaneceu por mais de setenta dias, exilando-se, a seguir. Sua volta foi permitida com a 

abertura do Estado Militar e a anistia iniciada em meados de 1979 (GADOTTI, 1996). 

 Ainda durante o exílio, no Chile, o trabalho prático e teórico de Freire cresceu, ganhou 

notoriedade e foi disseminado por todo o mundo, pois seu principal livro (Pedagogia do 

oprimido) foi traduzido para dezenas de idiomas. O livro, Educação como prática da liberdade 

representa a primeira reflexão teórica sobre as práticas da alfabetização de adultos relativas ao 

que ficou conhecido como “Método Paulo Freire” no pré-1964. Podemos dizer que Pedagogia do 

oprimido constitui um avanço na direção da formulação de uma pedagogia que se nutre dos 

valores, das necessidades, dos interesses emancipatórios dos subalternos, dos oprimidos 

(GADOTTI, 1996).  

 Freire dizia que se os opressores fazem sua pedagogia no próprio processo de dominação, 

os oprimidos precisam formular sua pedagogia, sua resistência, na luta por se emancipar. Como 

se pode notar, a educação e a pedagogia, para Freire, estavam carregadas de uma politicidade 

intrínseca, ou seja, a prática educativa e a reflexão sobre essa prática eram consideradas ações 

políticas de escolha, de decisão, de luta entre contrários, de conquista da cidadania negada 

(SCOCUGLIA, 2010). 

Já no final dos anos 1960, Freire passou seis meses trabalhando na Universidade de 

Harvard (EUA), onde escreveu: Ação cultural para a liberdade e outros escritos. Neste livro, 

revisa alguns conceitos, se aproximando de conceitos marxistas. A “conscientização” da 

alfabetização e suas proposições amplia o caminho para uma educação que contribua para a 

formação da “consciência de classe” dos subalternos sociais (GADOTTI, 1996).  

 Na sequência, durante quase toda a década de 1970, Freire dirigiu o Departamento de 

Educação do Conselho Mundial das Igrejas, em Genebra. Nesse posto, pôde colaborar com 

numerosas iniciativas, proporcionando a vários países a implantação da educação popular, 

utilizando suas propostas. Com outros exilados, formou o Instituto de Ação Cultural (IDAC) e, 

por meio dele, colaborou com países africanos de língua portuguesa recém-libertos da coloni-

zação, como foi o caso de Guiné-Bissau, Cabo Verde, etc. A partir de sua aproximação com os 

líderes educacionais guineenses emergiu um dos seus livros mais emblemáticos: Cartas a Guiné 

Bissau (1977) (GADOTTI, 1996). 
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 Enquanto isso, no Brasil iniciava a abertura do regime Militar, pressionado pelas 

oposições e movimentos populares. No final dos anos 1970, ainda exilado, Freire participa da 

fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) e dele não mais se desliga (SCOCUGLIA, 2010). 

 Nos anos 1980, retoma suas atividades no Brasil, como professor da UNICAMP e da 

PUC-SP. Orienta trabalhos, faz numerosas conferências, recebe títulos de Doutor Honoris Causa 

de várias das principais universidades mundo afora e assessora prefeituras e projetos. Segundo 

ele, estava “reaprendendo o Brasil” (GADOTTI, 1996). 

 Nesta década, escreve vários livros “dialógicos” com outros intelectuais: com Moacir 

Gadotti e Sergio Guimarães (Pedagogia: diálogo e conflito); com Ira Shor (Medo e ousadia - O 

cotidiano do professor); com Frei Betto (Essa escola chamada vida); com Antonio Faúndez (Por 

uma pedagogia da pergunta). Além desses, publica A importância do ato de ler (1982) e participa 

de seminários, simpósios, congressos no Brasil e no exterior (SCOCUGLIA, 2010). 

 No final dos anos 1980, durante a gestão de Luísa Erundina (PT) assume a Secretaria de 

Educação de São Paulo, reformulando o ensino municipal e valorizando as professoras com 

formações continuadas e salários dignos. Após dois anos de trabalho, Paulo Freire deixou a 

Secretaria, mas, as diretrizes de sua gestão foram aprofundadas pela equipe que lá permaneceu 

(SCOCUGLIA, 2013).  

 No início dos anos 1990, nos textos reunidos em Política e Educação (1993) encontram-se 

as marcas de um autor antidogmático de um intelectual disposto, depois dos setenta anos, a se 

repensar, a “não se congelar em qualquer postura determinista”. 

Enfatizando a importância da educação num início de século marcado por uma 

globalização excludente e predadora, que ignora milhões de seres humanos que foram excluídos 

social e economicamente, Freire advoga a (re) humanização dos homens e das mulheres pelo 

caminho da educação e sua parte sistemática, a escola (SCOCUGLIA, 2010). 

 Na luta por fazer da educação um processo complexo de “prática da liberdade”, de 

“conscientização pelo diálogo”, de uma “ação cultural” em defesa dos oprimidos, de exercício 

permanente do “direito humano ao conhecimento” e de “ser mais” dos homens e das mulheres, 

Freire garantiu-se na história, com sua trajetória pessoal e pública pelo reconhecimento mundial 

de que sua obra está incluída entre os principais pensadores da educação do século XX 

(GADOTTI, 1996). 



41 

 

 O diálogo no processo educativo é bastante discutido por Freire, discorrendo que “o 

diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se 

esgotando, portanto, na relação eu-tu” (2016a, p. 135). Ainda sobre este tema:  

 
O diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 

solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias de 

um sujeito no outro, nem tampouco, tornar-se simples troca de ideias a serem 

consumidas pelos permutantes (FREIRE 2016a, p. 135). 

 

Assim, a educação bancária tem por finalidade manter a divisão entre os que sabem e os 

que não sabem, entre oprimidos e opressores. Ela nega a dialogicidade, ao passo que a educação 

problematizadora funda-se justamente na relação dialógico-dialética entre educador e educando; 

ambos aprendem juntos (GADOTTI, 1996). A adoção pelo referencial teórico de Paulo Freire 

coaduna com as diretrizes de uma proposta de residência em enfermagem com ênfase na saúde da 

pessoa idosa, na qual a educação bancária deve ser abolida para que a dimensão dialógica alcance 

seus resultados na formação do profissional. 

Após estas breves considerações da trajetória de Paulo Freire, destaco para efeito deste 

estudo as seguintes dimensões analíticas: Dimensão Problematizadora, Dimensão Humanística e 

a Dimensão Dialógica. 

Para a dimensão Problematizadora foi utilizada como marcadores analíticos e suas 

derivações sinonímias nos PPP, termos ou situações que levem a reflexão pelo estudante na 

tomada de decisão, tais como: problemas e suas derivações, prática contextualizada, pensar-agir-

pensar, reflexão/ação, metodologias ativas, tutoriais, PBL, cases ou casos para resolução, 

questão-problema.   

Na dimensão humanística foi utilizada como marcadores analíticos e suas derivações 

sinonímias nos PPP, termos ou situações como: respeito ao educando, escuta ativa, humanitários 

(atendendo a diferença ao cuidado humanizado), olhar atencioso, acolhimento e suas derivações, 

relações pautadas na ética social, nos valores e na moral-ética. 

Através da prática direta com os pacientes, inseridos em seu mundo e no mundo, 

possibilita não apenas o reconhecimento da importância e o valor da humanização nas relações, 

mas, principalmente vivenciá-los (GOLDWASSER, 2006; CATALDO NETO et al, 2011; 

LELLI, PERES, FABRIZ, 2012). 
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Para a dimensão dialógica foi utilizada como marcadores analíticos e suas derivações 

sinonímias nos PPP, termos ou situações, tais como: articulação entre saberes docentes e 

discentes, diálogo, saber ouvir, comunicação, avaliação por competências, dialética-integração, 

envolvimento do aluno nas discussões, autonomia do educando. 

Nesta integração de agir e reagir, dinâmico e dialógico, se dá o encontro intenso dos 

relacionamentos interpessoais e multiprofissionais na experiência única deste processo formativo, 

troca não apenas de saberes dos sujeitos envolvidos, mas troca de experiência de vida 

(FELINTO, 2010; DRAGO, 2013; FREIRE 2016a).  

Tais dimensões, se adotadas pelos PPP que norteiam os programas de residência de 

enfermagem em atenção à saúde da pessoa idosa, permitem aos residentes a oportunidade de 

serem atores, sujeitos dinâmicos neste processo de aprendizagem, pois, ao vivenciar os problemas 

reais do cotidiano profissional podem, com esta sinergia, reverter em experiências únicas de 

aprendizagem e, destas oportunidades problematizadoras, humanística e dialógica, a verdadeira 

troca de saberes (BRASIL, 2006; MELO, 2014). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Pesquisa documental, descritiva, de abordagem qualitativa. Segundo Gil (2010), a pesquisa 

documental está na natureza das fontes, pois esta forma utiliza-se de fontes que não receberam 

ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da 

pesquisa. Além de analisar documentos, tais como os documentos de arquivos, igrejas, sindicatos, 

instituições entre outros, existem também aqueles que já foram processados, mas podem receber 

outras interpretações, como relatórios de empresas, tabelas, de acordo com os objetivos dos seus 

estudos. 

 Segundo Minayo (2013), a investigação descritiva, realiza descrições precisas da situação e 

quer descobrir as relações existentes entre os elementos que a compõem. Busca uma pesquisa 

mais ampla para descrever, registrar, analisar e correlacionar os fatos, sem manipulá-los através 

de uma investigação. Já a abordagem qualitativa também é descritiva. Os dados obtidos são 

analisados indutivamente, a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 

básicas no processo de pesquisa qualitativa (LAKATOS, 2012; PRODANOV, 2013; MINAYO, 

2013).  

 

4.2 FONTE DE DADOS  

  

 Neste estudo foram utilizadas variadas fontes de dados. As fontes de acesso aos 

documentos eletrônicos foram identificadas após a busca na plataforma “on-line”, no site 

“GOOGLE”, no endereço: www.google.com, utilizando o descritor residência em enfermagem 

no Brasil. Após identificados as IES que ofertaram vagas em programas de residência de 

enfermagem em atenção à saúde da pessoa idosa, a busca foi direcionada dentro destes “links” 

para os conteúdos referentes aos PPP das respectivas IES. O resultado destas buscas eletrônicas / 

virtual, em sites disponíveis resultaram em documentos disponibilizados, Editais Públicos, 

manual do candidato, matriz curricular e PPP. 

 Inicialmente foi enviado ofício à CNRMS – MEC, solicitando a assinatura de concordância 

formal para utilização dos dados cadastrais das residências (APÊNDICE A), e dados do SEGETS 
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- MS, aos programas que foram atendidos, por este ministério, com bolsas para os residentes 

divulgados publicamente em seus editais. 

 Informações cadastrais dos programas de residência em saúde disponibilizadas pela 

CNRMS foram solicitadas através de e-mail à secretaria do respectivo órgão e assinatura de 

concordância formal da utilização destes dados cadastrais. Após a identificação, pela CNRMS e 

MS, dos programas de residência em enfermagem em atenção à saúde da pessoa idosa, iniciei 

contato telefônico solicitando / confirmando nome e endereço eletrônico dos responsáveis pelos 

programas de residência em enfermagem em atenção à saúde da pessoa idosa, e encaminhei por 

e-mail: documentos digitalizados da carta de autorização do MEC (APÊNDICE-A) e carta de 

anuência para coleta (APÊNDICE-B) 

 Os critérios estabelecidos antes do contato com as fontes de dados, para esta tese foram: 

Inclusão: 1. Programas de residência em Saúde oficialmente cadastrados na plataforma da 

CNRMS, com a categoria enfermagem, que contemple saúde da pessoa idosa isoladamente, ou, 

associado à outra área temática/conhecimento; 2. Programas de residência em atenção à saúde da 

pessoa idosa em área específica da saúde ou multiprofissional. Exclusão: 1. Programas de 

residência em atenção à saúde da pessoa idosa que contenham na área temática / conhecimento: 

saúde do idoso, mas, não são programas de residência em atenção à saúde da pessoa idosa; 2. 

Programas com cadastros que se repetem na Universidade; 3. Programas da mesma Universidade 

que mudaram de nome no decorrer dos anos. 4. Programas que no seu PPP não enfatize a 

especificidade da atenção à saúde da pessoa idosa. 

 Após o recebimento da planilha em Excel, do cadastro encaminhado da CNRMS 

contendo os processos dos programas oficialmente registrado na plataforma da Sistema de 

Informação da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde – SisCNRMS, 

considerando os critérios de inclusão e exclusão foram identificados os programas que continham 

a palavra “idoso”, tanto no título, como também na área temática/conhecimento. Cada um foi 

analisado individualmente e, depois da leitura dos conteúdos destes, foram descartados os 

programas que não contemplassem atenção à saúde da pessoa idosa.  

  As informações coletadas foram agrupadas em tabela em world construída 

especificamente para este estudo e organizadas pelos seguintes conteúdos: Identificação referente 

ao estado federativo da união, anos que ofertaram vagas no processo seletivo, número de vagas 
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ofertadas, cenários de práticas, parceiros para viabilização do programa, e posteriormente, os 

Projeto Pedagógico do Programa (PPP) analisados integralmente. 

 Uma vez coletadas as informações, foram transcritas para o instrumento único elaborado 

especificamente para este estudo, e passei para fase da análise documental de conteúdo do PPP, 

considerando o referencial de Paulo Freire, tendo como indicadores: Dimensão Problematizadora, 

Dimensão Humanística e a Dimensão Dialógica, com seus respectivos marcadores analíticos. 

Nesta análise documental dos PPP, foram distribuídos aleatoriamente os PPP por letras de A à L, 

mantendo o sigilo e anonimato das IES.  

 

4.3 ANÁLISES DOS DADOS 

 

A análise ocorreu no decorrer do processo de levantamento de dados e apresenta-se de 

forma descritiva, com enfoque na análise de conteúdo proposta por Bardin (2016). A análise de 

conteúdo é uma técnica de investigação que, através de uma descrição objetiva, sistemática do 

conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade a interpretação destas mesmas 

comunicações (BARDIN, 2016, p. 42). Chama a atenção do investigador pelo que está oculto, 

pelo não dito, pelo que ficou nas entrelinhas, e daí a importância da preocupação com o rigor 

científico (BARDIN, 2016, p.15).  

Após a leitura dos PPP, os conteúdos semelhantes foram agrupados de acordo com as 

categorias analíticas propostas, seguindo o referencial teórico de Paulo Freire: dimensão 

problematizadora, dimensão humanística e a dimensão dialógica, sendo discutidos conforme 

Paulo Freire e outros autores da área da formação e saúde da pessoa idosa, como sintetizados no 

Quadro 01. 
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Quadro 01: Marcadores analíticos das Dimensões de Aprendizagem Freirianas, 2017. 

 

Fonte: Elaboração do autor/2017.  

 

4.4.  ASPECTOS ÉTICOS NA PESQUISA  

 

 O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Salvador- 

UNIFACS, CAAE: 65938717.9.0000.5033, com o Número do Parecer: 1.986.579, em 28 de 

março de 2017. Os pesquisadores se comprometeram em respeitar a originalidade dos dados 

coletados e o compromisso com a privacidade e a confidencialidade dos dados pessoais que 

foram utilizados. 

Com apoio nos referenciais básicos da bioética, que envolvem autonomia, não 

maleficência, beneficência e justiça, e por meio do Conselho Nacional de Saúde, através da 

Resolução no 466/12, que dispõe sobre as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos, assegura-se, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, que a 

pesquisa se enquadra e respeita as condições descritas, de acordo com a citada resolução 

(BRASIL, 2012).  

Para realizar o estudo, foi entendido como autonomia o aceite no encaminhamento do 

PPP. Como beneficência, a análise entre riscos e benefícios do indivíduo, como também da 

coletividade, garantindo a prevenção de possíveis danos, sendo esse último o princípio da não 

maleficência. No que tange à justiça e à equidade, foi considerada a relevância social da pesquisa, 

bem como vantagens significativas para os participantes da pesquisa e a minimização do ônus 

para estes participantes (BRASIL, 2012). 
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Seguindo a Resolução no 466/12, o presente estudo cumpre as exigências setoriais que se 

enquadram no contexto da pesquisa, de acordo com as regulamentações específicas dos aspectos 

éticos da pesquisa envolvendo seres humanos. Em todas as etapas do estudo, foi assegurado o 

sigilo da identidade dos participantes e das instituições envolvidas. 

Entende-se como risco associado à pesquisa o desconforto gerado pela oferta de 

informações referentes à vida pessoal e emocional e que não se aplica a este estudo, más, e apesar 

de não ser evidenciado risco direto aos participantes da pesquisa, considera-se, mesmo que 

mínima, a possibilidade de desgaste físico e mental, relacionada ao tempo que levariam para 

encaminhar o PPP por via eletrônica ou de comprometer a confidencialidade. 

 Como benefício da pesquisa, os resultados podem subsidiar novos programas de 

residência em saúde na categoria em enfermagem, com ênfase na atenção à saúde da pessoa idosa 

e auxiliar na construção de futuras propostas de formação de recursos humanos para o SUS, 

coadunando com seus princípios e adequados às demandas deste segmento populacional. 

 Os preceitos e princípios em atenção à lei dos direitos autorais, de 22 de junho de 2015 

(BRASIL, 2015) foram respeitados, ao não utilizar indevidamente nenhuma passagem, sem a 

expressa identificação do autor, bem como a resolução nº. 510/2016 do CNE/MEC sobre 

pesquisa na área de ciências humanas (BRASIL, 2016). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DO 

IDOSO NO BRASIL 

 

 Os programas de atenção à saúde da pessoa idosa são contemplados nos editais do MEC e 

MS, por atender ao critério de serem programas desenvolvidos nas áreas e redes prioritárias 

sendo estruturados nas áreas de concentração temática no SUS, tais como: a) Atenção 

Básica/Saúde da Família; b) Saúde Bucal; c) Saúde Coletiva; d) Saúde Mental; e) Saúde do 

Idoso; f) Saúde da Mulher e Enfermagem Obstétrica; g) Saúde da Criança e Neonatologia; h) 

Saúde Funcional e Reabilitação; i) Intensivismo; j) Alimentação e Nutrição; k) Assistência 

Farmacêutica; l) Urgência/Trauma; m) Atenção ao Câncer e Física Médica; n) Apoio Diagnóstico 

e Terapêutico; o) Vigilância em Saúde; p) Saúde Animal e Ambiental; q) Saúde Indígena; r) 

Atenção Clínica Especializada; e s) Atenção Cirúrgica Especializada.  

 Segundo o cadastro da CNRMS, pode ser observado que, dentre 1.591 processos dos 

programas oficialmente cadastrados na plataforma do Sistema de Informação da Comissão 

Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde – SisCNRMS, apenas 19 (QUADRO 02) 

destes são Programas de Residência de Enfermagem com ênfase na atenção à saúde da pessoa 

idosa, representando apenas 1,25 % do total de programas cadastrados no MEC.  

 

Quadro 02:  Programas de Residência Multiprofissionais em atenção à saúde da pessoa idosa 

cadastradas no SisCNRMS. MEC. Brasília, DF, 2017. 

 

 

Nº 

Nome do 

Programa/ 

Ano cadastrado 

Área Temática / 

conhecimento 

Profissões Vagas 

ENF. 

Unidade 

Federativa 

 

 

 

01 

 

Residência 

multiprofissional em 

saúde do adulto e do 

idoso 

04/05/12 

 

Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico/Especialidade 

Clínicas/Especialidades 

Cirúrgicas/Atenção à 

Saúde do Adulto e Idoso 

Enfermagem, 

Nutrição, 

Fisioterapia, 

Educação Física, 

Psicologia, 

Serviço Social, 

Farmácia  

 

 

04 

 

 

ALAGOAS / (AL) 

02  

 

Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico / 

Enfermagem  

Fisioterapia  

Psicologia 

02  
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Programa de 

residência em saúde 

do idoso  

15/09/2013 

Especialidades Clínicas / 

Especialidades Cirúrgicas 

/Atenção à Saúde do Idoso 

BAHIA / (BA) 

 

 

03 

 

 

Saúde do Idoso 

22/11/2011 

 

Atenção Básica/Saúde da 

Família e Comunidade / 

Saúde Coletiva /Atenção à 

Saúde do Idoso 

Enfermagem 

Fonoaudiologia  

Nutrição 

Fisioterapia 

Odontologia  

Psicologia 

Serviço Social 

Terapia 

Ocupacional 

 

 

01 

 

 

MINAS GERAIS 

/ (MG) 

 

 

04 

 

Programa de 

Residência 

Multiprofissional em 

Saúde 

04/11/2013 

 

 

Saúde Funcional/Atenção 

à Saúde do Idoso 

Enfermagem 

Fonoaudiologia  

Nutrição 

Terapia 

Ocupacional  

Farmácia 

(Incluindo 

Farmácia 

Bioquímica) 

 

 

04 

 

 

MINAS GERAIS 

/ (MG) 

 

 

 

05 

 

 

Residência 

multiprofissional em 

saúde do adulto e do 

idoso 

11/08/2015 

 

 

Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico / 

Especialidades Clínicas / 

Especialidades Cirúrgicas 

/Atenção à Saúde do 

Adulto e Idoso 

 

 

Enfermagem 

Nutrição 

Psicologia 

Serviço Social 

Biologia (0) 

Biomedicina  

Farmácia 

(Incluindo 

Farmácia 

Bioquímica)  

Enfermagem 

Nutrição 

Psicologia 

Serviço Social 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

MATO GROSSO 

/ (MT) 

 

 

 

06 

 

Programa de 

residência integrada 

multiprofissional 

/Hospital 

Universitário Lauro 

Wanderley/CCS/UF

PB 

12/04/2012 

Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico / 

Especialidades Clínicas / 

Especialidades Cirúrgicas 

/Atenção à Saúde do Idoso 

Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico / 

Especialidades Clínicas / 

Especialidades Cirúrgicas 

/Saúde do Adulto e do 

Idoso com ênfase em 

Atenção Cardiovascular 

Enfermagem 

Fonoaudiologia  

Nutrição 

Fisioterapia 

Psicologia 

Serviço Social 

Terapia 

Ocupacional  

Farmácia 

(Incluindo 

Farmácia 

Bioquímica) 

02  

 

 

 PARAÍBA /  (PB) 

 

 

07 

 

 

Residências 

 

 

 

Apoio Diagnóstico e 

Enfermagem 

Fonoaudiologia 

Fisioterapia 

Psicologia 

01  
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Multiprofissional em 

Saúde do Idoso 

19/09/2013 

Terapêutico / 

Especialidades Clínicas / 

Especialidades Cirúrgicas 

/Atenção à Saúde do Idoso 

Enfermagem 

Nutrição 

Fisioterapia 

Educação Física 

Odontologia 

Serviço Social 

Farmácia 

(Incluindo 

Farmácia 

Bioquímica) 

 

PARANA / (PR) 

 

 

 

 

08 

 

Residência 

Multiprofissional em 

Saúde PUCPR/Santa 

Casa de Curitiba 

17/08/2012 

Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico / 

Especialidades Clínicas / 

Especialidades Cirúrgicas 

/Atenção à Saúde do Idoso 

Enfermagem 

Fisioterapia 

Odontologia  

Serviço Social 

Farmácia 

(Incluindo 

Farmácia 

Bioquímica) 

 

 

 

01 

 

 

 

PARANA / (PR) 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

Residência 

Multiprofissional em 

Saúde do Idoso 

29/09/2013 

 

 

 

 

Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico / 

Especialidades Clínicas / 

Especialidades Cirúrgicas 

/Atenção à Saúde do Idoso 

Terapia 

Ocupacional 

Farmácia 

(Incluindo 

Farmácia 

Bioquímica) 

Nutrição 

Psicologia 

Farmácia 

(Incluindo 

Farmácia 

Bioquímica) 

Enfermagem 

Serviço Social 

Terapia 

Ocupacional 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

PARANA / (PR) 

 

 

10 

Residência 

Multiprofissional em 

Saúde do Idoso 

21/10/2011 

Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico / 

Especialidades Clínicas / 

Especialidades Cirúrgicas 

/Saúde do Adulto e Idoso  

 

 

Enfermagem 

 

 

02 

 

RIO DE 

JANEIRO  

/ (RJ) 

 

 

 

 

11 

 

 

Programa de 

residência 

multiprofissional em 

saúde do idoso 

23/10/2013 

 

 

Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico / 

Especialidades Clínicas / 

Especialidades Cirúrgicas 

/Atenção à Saúde do Idoso 

 

 

Enfermagem 

Fisioterapia 

Farmácia 

(incluindo 

bioquímica) 

 

 

 

02 

 

 

RIO GRANDE 

DO SUL / (RGS) 

12  

Projeto de residência 

multiprofissional 

 

 

Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico / 

Enfermagem 

Nutrição 

Fisioterapia 

Farmácia 

04  

 

RIO GRANDE 
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integrada em saúde 

do idoso e atenção 

ao câncer 

11/04/2012 

Especialidades Clínicas / 

Especialidades Cirúrgicas 

/Atenção à Saúde do Idoso 

(Incluindo 

Farmácia 

Bioquímica) 

DO SUL / (RGS) 

 

 

13 

 

 

Saúde do Adulto e 

Idoso 

24/11/2011 

 

 

Especialidades 

Clínicas/Saúde do Adulto 

e Idoso 

 

 

Enfermagem 

Fisioterapia 

Biomedicina  

Psicologia 

 

 

04 

 

 

RIO GRANDE 

DO SUL / (RGS) 

 

 

14 

 

Atenção à saúde do 

adulto e idoso com 

ênfase em 

infectologia 

15/07/2010 

Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico / 

Especialidades Clínicas / 

Especialidades Cirúrgicas 

/Saúde do Adulto e Idoso 

com ênfase em 

infectologia 

Odontologia  

Psicologia  

Serviço Social  

Farmácia 

(Incluindo 

Farmácia 

Bioquímica) (1) 

Enfermagem  

Fisioterapia 

 

 

 

04 

 

 

SERGIPE / (SE) 

 

 

15 

 

Residência Integrada 

Multiprofissional na 

Saúde do Idoso 

17/09/2013 

Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico / 

Especialidades Clínicas / 

Especialidades Cirúrgicas 

/Atenção à Saúde do Idoso 

Enfermagem 

Nutrição 

Fisioterapia 

Terapia 

Ocupacional  

Farmácia 

(Incluindo 

Farmácia 

Bioquímica) 

 

 

03 

 

 

SÃO PAULO /  

(SP) 

 

 

16 

Programa de 

Residência em 

Atenção à Saúde do 

Idoso 

04/09/2013 

Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico / 

Especialidades Clínicas / 

Especialidades Cirúrgicas 

/Atenção à Saúde do Idoso 

Enfermagem 

Nutrição 

Fisioterapia 

Farmácia 

(Incluindo 

Farmácia 

Bioquímica) 

06  

 

SÃO PAULO /  

(SP) 

 

 

17 

 

Residência 

Multiprofissional em 

Saúde do Idoso 

27/09/2013 

Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico / 

Especialidades Clínicas / 

Especialidades Cirúrgicas 

/Atenção à Saúde do Idoso 

Enfermagem 

Nutrição 

Fisioterapia 

Psicologia 

Farmácia 

(Incluindo 

Farmácia 

Bioquímica) 

 

 

 

01 

 

SÃO PAULO / 

(SP) 

18 Residência 

multiprofissional em 

saúde do adulto e do 

idoso 

09/09/2013 

Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico / 

Especialidades Clínicas / 

Especialidades Cirúrgicas 

/Atenção à Saúde do 

Adulto e Idoso 

  

04 

 

 

SÃO PAULO /  

(SP) 
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19 

 

Envelhecimento 

17/01/2011 

 

Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico / 

Especialidades Clínicas / 

Especialidades Cirúrgicas 

/Atenção à Saúde do Idoso 

 

Serviço Social  

Enfermagem  

Nutrição 

 

 

02 

 

SÃO PAULO /  

(SP) 

Fonte: Sistema de Informação da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde – SisCNRMS 

 MEC, Brasília, 2017.  

 

 Inicialmente, ao analisar os resultados foram identificados os programas que continham a 

palavra “idoso” ou “envelhecimento” no título, ou, na área temática e conhecimento, totalizando 

220 programas que atenderam a este critério. Após a leitura dos conteúdos destes programas 

foram descartados os programas que não são específicos em atenção à saúde da pessoa idosa, 

totalizando 19 programas apresentados no QUADRO 2. 

 A IES do Mato Grosso aparece com três cadastros no SisCNRMS. O primeiro cadastrado 

em 01/07/2010, com o nome Programa Integrado de Residência Multiprofissional em Saúde do 

Adulto e do Idoso, com Ênfase em Atenção Cardiovascular, em parceria com o Hospital 

Universitário Júlio Müller. O segundo denominado Residência Multiprofissional em Saúde do 

Adulto e do Idoso, cadastrado em 04/08/2015, para o campus Rondonópolis, MT. O terceiro 

cadastrado em 11/08/2015, mantendo o mesmo nome e apresentando como instituição executora 

a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, sendo este o programa em atividade e, 

portanto, considerado um único programa, de acordo com os critérios de exclusão.   

 Já a IES do Rio de Janeiro aparece com dois cadastros, sendo o primeiro em 12/05/2011, 

com o programa Multiprofissional, passando em 21/10/2011 para Área Profissional da Saúde, 

tendo como categoria única a Enfermagem. Este é o único programa de atenção à saúde da pessoa 

idosa que não é multiprofissional, diferenciando das referências e recomendações encontradas na 

literatura (GERLACK et al., 2009; MENDES, 2010; BRITO et al, 2013; IESS, 2013).  

 Para Rosa e Lopes (2016), a formação multidisciplinar ainda é um dos grandes desafios 

na atual formação profissional, ao mesmo tempo em que vivemos o incentivo político para a 

formação de recursos humanos alinhados aos preceitos do SUS. Na prática, os programas são 

desalinhados a estes preceitos, como no critério formativo multidisciplinar, em que o programa 

inicialmente multiprofissional muda para um programa em áreas especificas de saúde. 

Ao analisar a existência de programas por região geográfica, destaca-se a Região Norte 

sem nenhum registro de programas de residência em enfermagem na atenção à saúde da pessoa 
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idosa, característica típica das desigualdades regionais. A Região Centro-Oeste com apenas um 

programa. A Região Nordeste, com quatro programas, demonstra positiva resposta às demandas 

resultantes das estratégias de ação nas áreas prioritárias do SUS. A região sudeste lidera a oferta 

de vagas, com oito programas, seguida da região Sul, com seis programas de residência em 

enfermagem na atenção à saúde da pessoa idosa, conforme apresentado no QUADRO 2, a seguir: 

 

Quadro 02:  Programas de Residência de Enfermagem em atenção à saúde da pessoa idosa por  

  Região e Estado, 2017. 

REGIÕES E ESTADOS DO BRASIL 

NORTE 00  00 

NORDESTE 04 Alagoas 01 

  Bahia 01 

  Paraíba 01 

  Sergipe 01 

CENTRO-OESTE 01 Mato Grosso 01 

SUDESTE 08 Minas Gerais 02 

  Rio de Janeiro 01 

  São Paulo 05 

SUL 06 Rio Grande do Sul 03 

  Paraná 03 

TOTAL 19   

Fonte: Sistema de Informação da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde – 

SisCNRMS. MEC, Brasília, 2017. 

 

A oferta de vagas na região do Nordeste do Brasil foi distribuída nos estados da Bahia, 

Alagoas, Paraíba e Sergipe, sendo todos de caráter multiprofissional, com uma média de duas 

vagas ofertadas para enfermeiras.  

Tal evidencia vai na contramão das projeções demográficas e expectativas da sociedade, 

aumentando ainda mais a desproporcionalidade entre demandas e ofertas de serviços com 

especialistas em cuidar da pessoa idosa, números ainda mais alarmantes ao considerarmos o 

estado da Bahia, em destaque com o primeiro lugar em centenários no Brasil, conforme o censo 
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de 2010 apontou 23760 centenários no Brasil, sendo que 3525 estão na Bahia (IBGE, 2010), 

necessitando que as instituições responsáveis pelas ofertas e manutenção de tais programas 

rediscutam medidas que estimulem a oferta de novas vagas para o estado, exigindo novas ações 

gestoras que possam, mesmo que minimamente, atenderem à sociedade. 

 Apesar dos grandes esforços e das ações interministeriais entre MEC e MS, ainda há uma 

lacuna nas informações cadastrais e possibilidades de financiamentos de novos programas, ao 

considerarmos os 12 programas financiados pelo SGTES/ MS. 

Neste sentido, apesar dos 12 programas que atenderam aos chamados dos editais de 

fomento de bolsas de estudo aos residentes, de iniciativa do MS, se faz necessário uma maior 

aproximação entre os ministérios da Educação e da Saúde, minimizando possíveis dificuldades 

ideológicas ou políticas, materializando tais esforços na ampliação das ações indutoras para a 

criação de novos programas de residência de enfermagem em atenção à saúde da pessoa idosa, 

ou, pelo menos, na continuidade destes programas que, comprovadamente, está aquém das reais 

necessidades da sociedade. 

Dos 19 programas de residência em enfermagem na atenção a saúde do idoso, doze 

programas enviaram os PPP; 07 programas não responderam aos chamados para participarem 

deste estudo. Destes, foram enviados quatro e-mails e feito cinco contatos telefônicos, destacando 

a importância da pesquisa e a necessidade dos referidos PPP. Mesmo com essas tentativas, não 

obtivemos a totalidade na adesão ao estudo. 

A dificuldade na adesão a pesquisas, também foi identificado em outros estudos 

(CELINO et al, 2013; MINAYO, GRUBITS, CAVALCANTE, 2012; FORTUNA et al, 2016; 

LOPEZ, 2004). Frente as respostas negativas desta pesquisa, observa-se a insegurança dos 

responsáveis em sentirem-se vulneráveis ao participarem de estudos com este objeto, pois, alguns 

alegaram estar “neste exato momento” adequando, ou mudando, ou corrigindo os PPP, não 

podendo por tal motivo disponibilizá-los, o que deveria ser de acesso universal sem restrições.  

 

5.2 PROJETOS POLÍTICO PEDAGÓGICOS DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM 

ENFERMAGEM COM ÊNFASE NA SAÚDE DO IDOSO 
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 Segundo Brasil (2006), com a implantação de novos critérios para analisar os projetos de 

Residência Multiprofissional em Saúde – RMS, a intenção é valorizar a estratégia pedagógica, 

com foco na qualidade do ensino / aprendizagem dos residentes. 

 A complexidade do ensino na universidade considera pressupostos necessários a um 

saber-fazer transformador. Nessa direção, a pedagogia problematizada evidencia relações entre 

teoria-prática, ensino-aprendizagem e ensino-pesquisa que são encontradas na prática formativa 

dos programas de residência de enfermagem em atenção à saúde da pessoa idosa e que permitem 

situar, além dos conhecimentos pertinentes a cada área de atuação, o contexto de atuação 

profissional, seus limites e possibilidades, mediado por questões sociais, econômicas, culturais, 

epistemológicas e institucionais, entre outras (LIMA; BRAGA, 2016). 

 Os programas que foram cadastrados na CNRMS apresentaram grande variedade de 

desenhos metodológicos, mas, todos se referem a utilização de metodologias ativas e 

participativas e a educação permanente como eixo pedagógico, conforme sugerido pelo MS 

(BRASIL, 2006). 

Tais desenhos metodológicos seguem, de certa forma, as orientações da resolução 

CNE/CES 3/2001, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem, com características orientadoras da formação para um profissional generalista, 

humanista, crítico e reflexivo, qualificado para o exercício da profissão, com base no rigor 

científico e intelectual e pautado em princípios éticos, que seja 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 biopsicossociais dos seus 

determinantes, que esteja capacitado a atuar, com senso de responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania e como promotor da saúde integral do ser humano (BRASIL, 

2001). 

Entre outras capacidades, esse profissional deverá estar apto, portanto, à resolução de 

problemas de saúde, tanto em nível individual como coletivo, a tomar decisões apropriadas, ao 

exercício da liderança, da administração e do gerenciamento (BRASIL, 2001). 

 Assim, as universidades têm utilizado as chamadas Metodologias Ativas, mas, nem todas 

ancoradas na perspectiva Freiriana.  Paulo Freire afirma que, na educação de adultos, o que 

impulsiona a aprendizagem é a superação de desafios, a resolução de problemas e a construção 
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do conhecimento novo, a partir de conhecimentos e experiências prévias dos indivíduos, o que 

nem sempre é presenciado nas práxis (FREIRE, 2016b). 

 Gadotti (2000) destaca que, para se construir um projeto pedagógico se faz necessário um 

norte, uma direção política, um rumo. Por isso, todo projeto pedagógico é também político, 

sempre um processo inconcluso, uma etapa em direção a uma finalidade que permanece como 

horizonte da escola.  

 Após a leitura dos PPP dos programas de residência de enfermagem em atenção à saúde 

da pessoa idosa, estes foram agrupados considerando as dimensões propostas por Freire (2011, 

2016a, 2016b): Problematizadora, Humanística e a Dialógica, com seus respectivos marcadores 

analíticos, utilizando aleatoriamente o conteúdo dos PPP que foram codificados, preservando, 

desta forma, o anonimato dos programas envolvidos, respeitando os preceitos éticos previamente 

assumidos.  Para tanto, os códigos de identificação utilizados foram às letras do alfabeto, iniciado 

com a letra “A”, seguindo sucessivamente como: PPP-A, PPP-B, PPP-C, PPP-D, PPP-E, PPP-F, 

PPP-G, PPP-H, PPP-I, PPP-J, PPP-K e PPP-L, sendo que tais letras não correspondem a 

sequência apresentada no Quadro 1, para manutenção do sigilo das instituições/programas. 

 

5.2.1 Dimensão Problematizadora 

 

Os marcadores analíticos considerados para a Dimensão Problematizadora foram: 

problemas e suas derivações, prática contextualizada, pensar-agir-pensar, reflexão/ação, 

metodologias ativas, tutoriais, PBL, cases ou casos para resolução, questão-problema. Tais 

marcadores e suas derivações sinonímias identificados nos PPP, bem como termos ou situações 

que levem a reflexão pelo estudante na tomada de decisão frente a um pensamento 

problematizador foram enquadrados nesta dimensão. 

Para Freire (2016a, p. 82), “a educação problematizadora se faz, assim, um esforço 

permanente, através do qual os homens vão percebendo, criticamente, como estão sendo no 

mundo com que e em que se acham”. 

O PPP-A está pautado nas diretrizes da PNEPS-SUS, nas legislações especificas já 

abordadas no marco legal dos programas de residência em saúde e, principalmente, pautada no 

PPP proposto na diretriz educacional estadual: 
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Propõe que a formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde seja 

descentralizado, ascendente, transdisciplinar, para que possa propiciar a 

democratização institucional, o desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem, o desenvolvimento de capacidades docentes e de enfrentamento 

criativo das situações de saúde em equipes matriciais (PPP-A). 

 

Como observado por Paulo Freire, a educação tradicional termina por converter o homem 

em coisa/objeto, em ser acrítico e não pensante, desumanizando-o. Assim, conforme o próprio 

Freire caberia à educação problematizadora um importante papel: o de esclarecer e auxiliar na 

libertação da consciência humana, para que o sujeito tenha possibilidade de assumir sua condição 

social, de modo a contribuir para a transformação da realidade (FREIRE, 2016b). A educação 

problematizadora seria em tudo oposta às práticas bancárias. O educador já não seria o que 

apenas educa, “mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser 

educado também educa” (FREIRE, 2016b, p. 23).  

 Pensar em um PPP de uma residência multiprofissional na atenção à saúde da pessoa 

idosa é dirigir a proposta para que o educador e educando possam interagir no processo ensino-

aprendizagem, promovendo o encontro de ambos e a transformação da prática. Para Freire 

(2016b, p. 23): “o próprio objeto de conhecimento que medeia à relação deixa de ser propriedade 

de quem ensina e passa a ser o foco de atenção de ambos, educador e educando”. 

 O PPP-A, traz ainda, “optou-se pela educação crítico-participativa ou problematizadora, 

numa abordagem interdisciplinar, onde os profissionais de saúde são vistos como protagonistas 

do processo de ensino-aprendizagem”.  Também ratifica a importância vivenciada na prática: 

“Pelos motivos expostos, optou-se pela educação crítico-participativa ou problematizadora, numa 

abordagem interdisciplinar, onde os profissionais de saúde são vistos como protagonistas do 

processo de ensino-aprendizagem” (PPP-A). 

A proposta do PPP-A teve como núcleo central e conceitual a transformação do processo 

de trabalho, melhorando sua qualidade, grau de integração e nível de compromisso, a partir de 

uma estratégia educativa. 

 Trata de modificar uma situação, através de um processo simultâneo de trabalho e 

educação e da consequente direcionalidade do mesmo. Para isso, busca-se a revalorização da 

experiência e da cultura dos trabalhadores, uma vez que se estimula a produção do conhecimento 

em função dos problemas da prática.  
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Tem priorizado a formação a partir dos pressupostos político-pedagógicos que 

permeiam a Educação Permanente: proposta pedagógica de cunho progressista - 

modelo histórico-dialético, realizada a partir da reflexão sobre a prática, de 

forma contextualizada e problematizadora, gerando a aprendizagem significativa 

e a formação de profissionais que apresentem o domínio de conteúdo, 

habilidades e atitudes necessários às competências que sustentam um novo 

sistema de saúde, mais democrático e descentralizado (PPP-A). 

 

 Tal evidência coaduna com o proposto por Freire (2016a), onde a prática 

problematizadora torna-se viável por meio da educação dialógica, em oposição à concepção 

impositora do conhecimento, na qual prevalece a transferência de saberes. 

Já, o PPP-B, visa à formação de profissionais qualificados às exigências do SUS e 

contribuir para o exercício de cidadania no espaço de atuação profissional, na medida em que 

favorece o aprendizado continuado, possibilitando construir coletivamente soluções aos 

problemas que acometem os usuários. 

Ao remetermos à luz do referencial freiriano, a prática problematizadora torna-se viável 

por meio da educação dialógica, em oposição à concepção bancária de educação. Segundo Freire 

(2016a), problematizar é a provocação que o educador lança aos educandos, é a inquietação que 

motiva para que estes possam aprofundar a reflexão sobre aspectos da realidade que não haviam 

percebido de maneira crítica. Ainda em Freire (2016b, p. 119): a educação problematizadora já 

não pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir “conhecimentos” e 

valores aos educandos, meros pacientes, a maneira da educação “bancária”, mas um ato 

cognoscente. 

 O respeito à autonomia e à dignidade do indivíduo é considerado um imperativo ético. 

“Como educador, devo estar constantemente advertido com relação a este respeito, que implica 

igualmente o que devo ter por mim mesmo” (FREIRE, 2016a, p. 59). 

 Segundo Levy (2015), os setores de Saúde e Educação precisam ser bastante articulados 

para dar conta de atender às demandas da população. É preciso ir além. Já sabemos que, no 

futuro, o país necessitará de outras especialidades na área da saúde e isto é um alerta para 

reorientação do sistema educacional, tanto no sentido de criar novas graduações, como o de rever 

os currículos que já existem, de forma a incorporar, de fato, a multidisciplinaridade que a atenção 

à saúde requer.  

 A Enfermagem certamente precisará repensar os seus currículos, para incorporar o 

conhecimento e a prática clínica à formação de seus profissionais, apesar das muitas conquistas 
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neste sentido, será necessário se reinventar para atender as novas demandas de saúde da 

população e, também, para se inserir profissionalmente em um mercado que terá cada vez mais 

contornos internacionais (LEVY, 2015). 

 Cada profissão tem características e competências próprias, que podem ser consideradas 

como o núcleo da sua identidade profissional, mas, existe um imperativo que direciona as ações 

dessas competências em equipes, para um trabalho de saúde inter e transdisciplinar, 

tendencialmente centrado nas pessoas, oferecendo com equidade cuidados personalizados e 

inclusivos (FRENK et al., 2010). 

No PPP-B percebe-se uma profunda aproximação nos conceitos Freirianos, ao contemplar 

integralmente as suas proposições teóricas, como observado:  

 
A proposta pedagógica do programa fundamenta-se em uma base conceitual, 

filosófica e metodológica que parte da análise dialética das transformações 

sociais e do mundo do trabalho no contexto histórico atual – a Educação 

Problematizadora. Esta abordagem pedagógica parte do empírico (vivência) para 

a experiência (reflexão e ação – práxis); não separa método, teoria e prática; 

privilegia o educando como sujeito do processo ensino-aprendizagem, a 

diversificação dos cenários de aprendizagem, o uso de metodologias ativas e a 

avaliação formativa. Assim, as ações assistenciais/formativas do programa 

priorizarão a organização da atenção à saúde da pessoa idosa, bem como a 

construção do conhecimento da gestão do cuidado, articulando saberes, 

integrando ações com o PET-Saúde e construindo cenários de compartilhamento 

do cuidado longitudinal (PPP-B). 
 

 Para Freire (2016a):  

 
Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 

sua própria produção, ou sua construção. Quando entro em uma sala de aula, 

devo estar aberto, sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas 

dos alunos, as suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da 

tarefa que tenho - a de ensinar e não a de transferir conhecimento (FREIRE, 

2016a p. 47). 

 

O PPP-B traz como base conceitual a filosofia problematizadora, oportunizando a práxis 

diária dos residentes no cuidar de pessoas idosas e assim, converter para uma realidade de 

aprendizagem efetiva e exitosa na formação de especialistas no cuidado a pessoa idosa. Para 

Funai et al. (2016, p. 106), “os conteúdos devem ser concretos, vinculados a realidade 

encontrada. É importante a interação do indivíduo com o meio ambiente, de forma que ele 

aprenda convivendo com a prática”. 
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A arte de cuidar do idoso traz novas demandas. As universidades brasileiras estão 

empenhadas em propor alternativas na formação de profissionais habilitados a lidar com os 

problemas sociais e de saúde dos idosos, não só os que estão presentes hoje, mas, especialmente 

as que surgirão em função da interdisciplinaridade que este cuidado exige (PAVARINI et al. 

2005). A preocupação na formação deve também estar na pauta dos programas de residência em 

enfermagem com ênfase na saúde do idoso, por conta das demandas específicas deste segmento 

populacional. 

O PPP-C, traz em sua proposta pedagógica a preocupação formativa, e registra: 

 

Apesar do forte investimento e da vontade política em diminuir a fragmentação 

da atenção à saúde, ainda há muito que se conquistar no campo do 

desenvolvimento de competências para romper com o hospitalocentrismo e com 

as visões biomédicas para fortalecer o potencial das equipes de NASF – Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família, de modo a sistematizar o apoio matricial e os 

recursos da comunidade, investir na promoção e na prevenção, na 

problematização de hábitos de vida saudáveis e na interação entre especialistas, 

profissionais da Atenção Básica e gestores, para pactuar protocolos de referência 

e contra-referência (PPP-C).  

  

Desta feita, o PPP-C evidencia que, em todo o processo de formação, é essencial levar o 

educando a problematização, que o remete a reflexão para o encontro de soluções que atendam às 

necessidades do indivíduo. Segundo Gerlak et al., (2009, p. 107), “a busca por uma compreensão 

integral do significado do processo envelhecer é desafiadora e requer a criação de alternativas de 

intervenção mais adequadas à demanda da população idosa”. 

Confirmando tais afirmativas, o PPP-C ainda traz “refletir criticamente sobre a situação 

de saúde, adotando a metodologia ativa de ensino”, prevendo “ser utilizadas as seguintes 

estratégias pedagógicas: problematização da situação real dos serviços, análise de situações 

problemas fictícios, elaboradas previamente pelos preceptores” (PPP-C). Tais orientações 

pedagógicas, coadunam com a complexidade e necessidade formativa de profissionais 

especialistas, adequadamente preparados para o cuidar à pessoa idosa. Para Freire (2016a, p. 67): 

“a memorização mecânica do perfil do objeto não é aprendizado verdadeiro do objeto ou do 

conteúdo. Neste caso, o aprendiz funciona muito mais como paciente da transferência do objeto 

ou do conteúdo do que como sujeito crítico”. Isso reforça a importância dos PPP 

problematizarem situações que levem os educandos ao aprendizado mais efetivo, distante de 

memorização de conteúdos. 
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 Para Frenk et al. (2010), estes profissionais especialistas, segundo a Lancet Commission 

Education of Health Professionals for the 21st Century, terão que estar aptos à tecnologia 

moderna no hospital, ou de tecnologias mais ou menos complexas no espaço doméstico e de vida 

das pessoas, pois, cada vez mais, a alta tecnologia é transportada para dentro de casa, como por 

exemplo, a utilização de métodos de ventilação não invasiva e outros recursos tecnologicamente 

avançados no domicílio, que no passado era de uso exclusivo no ambiente hospitalar, e com o 

advento da desospitalização, será a realidade de muitos lares, onde cada vez mais teremos que 

nos adequar a esta realidade. 

O PPP-D, apesar de atender as necessidades da PNEPS-SUS e das exigências dos 

processos públicos de fomento a bolsas para os residentes, não demonstra a preocupação em 

direcionar o norte pedagógico ao programa, pois seu PPP limita-se, em sua maioria, às qualidades 

técnicas estruturais, em detrimento das concepções pedagógicas formativas. Em uma breve 

passagem, traz como um dos seus objetivos: “Aplicar raciocínio crítico reflexivo na resolução de 

problemas”, sem fazer nenhum tipo de contextualização, ou minimamente, como atingirão tais 

objetivos.  

Ao analisar o PPP-E, percebe-se o comprometimento formativo multidisciplinar com o 

discente, do trabalho em equipe. Traz por meio das atividades da residência construir uma 

identidade profissional inovadora, que interpreta situações, que busca a origem de problemas, 

identifica possibilidades de solução, elabora estratégias de ação, intervêm e avalia o resultado de 

ações preventivas e resolutivas. 

Ainda o PPP-E coloca que a interdisciplinaridade deverá ser uma aliada para a 

concretização destas ações, que deve vincular o ensino à tomada de decisões favoráveis à saúde 

do indivíduo, entendido como um ser biológico-social e cultural. A visão do ser neste PPP não 

contempla a dimensão espiritual. Esta é uma lacuna importante, uma vez que, ao se falar de 

atendimento holístico, tão presente na enfermagem, verifica-se que o ser espiritual ainda não se 

faz contemplado não somente pelos PPP, mas, também, na prática da enfermagem, corroborando 

com Menezes (2017). 

Apesar do PPP-E trazer a preocupação formativa multiprofissional, não evidencia a 

dimensão problematizadora. É compreensível que as dificuldades didáticas sejam agudizadas na 

condução dos residentes nos cenários das práticas em que estão inseridos, principalmente pelas 

características já descritas destes programas, as quais destacam-se: a extensa carga horária; as 
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práticas tutoreadas por preceptores continuamente e initerruptamente; a delicada relação 

interpessoal entre as equipes multiprofissionais e, portanto, acentua-se ainda mais a necessidade 

da abordagem pelo PPP sobre esta dimensão, coadunando com Freire (2016a p. 16), quando nos 

traz: “ reinsisto em que formar é muito mais do que puramente treinar o educando no 

desempenho de destrezas”. Ainda Freire (2016b, p. 122): “quanto mais se problematizam os 

educandos, como seres no mundo e com o mundo, tanto mais se sentirão desafiados”. 

O PPP-F contextualiza tecnicamente, ao apresentar apenas as disciplinas necessárias que 

compõe o conteúdo formativo da residente exigidos na formação transversal, sem direcionar este 

processo formativo da especialista na atenção à saúde da pessoa idosa. 

Neste contexto, sendo os programas de residência a formação de especialistas através da 

prática, os PPP deveriam ser enfáticos na ética formativa, que para Freire (2016a, p. 18): “a ética 

é inseparável da prática educativa, não importa se trabalhamos com crianças, jovens ou adultos, 

que devemos lutar”.  

Já o PPP-G, apresenta: 

 
Espera-se que no processo de formação o profissional possa desenvolver 

competências para atuar de forma interdisciplinar/multiprofissional, nos cenários 

de sua atuação e no campo das ciências da saúde. Além disso, espera-se que 

possa ser capaz de desenvolver uma competência dialógica de que reconhece e 

considera a história das pessoas e das sociedades nos seus processos de 

reprodução ou de transformação dos saberes e valores que legitimam os 

atributos e os resultados esperados numa determinada área profissional. 

 

Este PPP considera que tal explicitação permite um processo mais aberto de exploração das 

distintas concepções, interesses, valores e ideologias, que invariavelmente governam e determinam a 

intencionalidade dos processos educativos, porém, nem sempre são discutidos de um modo mais 

participativo e democrático pela sociedade (PPP-G). 

 

Para o PPP- H, a IES demonstra sua preocupação formativa alinhada aos princípios do 

SUS, às PEPS e à dimensão problematizadora de Freire: 

 
Tais diretrizes serão desenvolvidas por metodologias ativas, centrado no sujeito 

da aprendizagem, com a concepção de que a pessoa pode construir seu 

conhecimento de forma proativa, sustentados pela competência de educação 

permanente em que se busca novas informações, refazendo velhas formas de 

pensar, mudando sua forma de agir, ser e estar no mundo sustentado por bases 

sólidas de conhecimentos. O processo de ensino aprendizagem se apoiará em 
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atividades teórico práticas banhados por reflexões que enfatizam a construção do 

conhecimento, por meio da ação-reflexão-ação. 

 

E ainda: 

 
Para tanto, considera-se que a aprendizagem acontece a partir da integração 

teórico prática, sendo os residentes protagonistas desse processo, cabendo-lhes a 

descoberta, a participação, a autonomia e a iniciativa no desenvolvimento de 

suas competências. O preceptor, professor ou profissional de saúde atuará como 

facilitador do processo ensino aprendizagem. 

 

Neste PPP-H, observa-se a aderência a Freire (2016a), quando em momentos distintos 

refere a reflexões e o protagonismo do residente, bem como a metodologias ativas, que são 

contrárias ao docente transmissor de conteúdo. 

O PPP-H traz esta preocupação também no processo avaliativo, ao assegurar a evolução 

formadora que às problematizações do cotidiano possibilitam, e ao considerar o processo de 

formação da residente como “avaliação contínua por meio de apresentação de seminários e 

discussão de casos semanalmente”, possibilitando ação-reflexão-ação. Dentro destas diferentes 

possibilidades e oportunidades que o PPP-H proporciona, para Freire (2000, p. 40), “na 

compreensão da história como possibilidade, o amanhã é problemático. Para que ele venha é 

preciso que o construamos mediante a transformação do hoje”, coadunando com a pedagogia 

problematizadora na proposta do PPP-H. 

O PPP-I propõe às residentes em suas diretrizes pedagógicas, entre outras: 

 

Preservar a liberdade de ação, o status de igualdade, o compartilhamento das 

decisões e responsabilidades. Prática baseada em evidência como integradora 

entre teoria e prática é aquela em que as decisões clínicas e gerenciais são 

fundamentadas nas melhores evidências disponíveis, integradas às preferências 

das pessoas. Requer a elaboração de perguntas bem definidas, a aplicação de 

estratégias adequadas para busca da literatura e de critérios para avaliar a 

validade e força das evidências.   
 

No PPP-I evidencia-se a preocupação com a autoavaliação, como registrado: “A 

autoavaliação será realizada semestralmente, por meio de oficinas na presença de residentes, 

preceptores, tutores e docentes. Os residentes entregarão documento de avaliação apontando 

aspectos positivos e os a serem melhorados”. O PPP-I leva em consideração a partir da 

problematização da experiência vivenciada nos cenários de práticas, situações diversas de 

aprendizagem, e, portanto, uma formação qualitativa, continua e dinâmica. 
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O PPP-J, ao afirmar: “Diante do exposto, o foco desta proposta se estrutura na própria 

realidade no cotidiano do trabalho em saúde”, evidencia seu compromisso no processo formativo 

inserido nos problemas reais da comunidade. E complementa: 

 
Portanto, é essencial para os profissionais que haja o aprimoramento do 

conhecimento fisiopatológico e das variáveis agenciadoras das intercorrências e 

sequelas, já que o surgimento do agravo pode estar na própria maneira de 

ser/estar-viver/produzir do ser humano na atual sociedade (PPP-J). 

 

Este PPP enfatiza seu compromisso formativo pautado na dimensão problematizadora ao 

afirmar “destaca-se que para o atendimento das diretrizes do Programa, serão utilizadas 

metodologias ativas, pautadas na problematização da realidade” e ainda: 

 
Para viabilizar esta proposta, pretende-se repensar a formação pedagógica em 

saúde dos docentes, tutores e preceptores, bem como dos profissionais de saúde, 

utilizando a educação permanente de forma contínua, enfatizando a importância 

da utilização de metodologias ativas na práxis do residente, bem como no 

desenvolvimento das habilidades e competências para o exercício profissional na 

área de concentração (PPP-J) 

 

Coadunando com Freire (2016b), em defesa da educação problematizadora e da 

pedagogia da pergunta, que se opõe a pedagogia da resposta pronta, e para Scogluia (2013), a que 

castra o senso criativo da aprendizagem. 

O PPP-J continua em toda sua proposta trazendo constantemente uma profunda relação 

com a dimensão problematizadora, como observado no critério avaliativo, ao afirmar: 

 
Sendo a Educação Permanente em Saúde [...] uma proposta nacional de 

formação e desenvolvimento para o conjunto dos profissionais de saúde, capaz 

de tratar de Educação e Trabalho, promover mudanças nas Práticas de Formação 

e nas Práticas de Saúde, promover articulação entre Ensino, Gestão, Atenção e 

Controle [...], ela sugere uma metodologia problematizadora para ser utilizada 

nas questões referentes ao ensino.   

 

O PPP-K, alicerçado na PNEPS e nas diretrizes do SUS, assegura forte correlação com a 

dimensão problematizadora, ao afirmar que “tais atividades acontecerão sob a forma de 

seminários, aulas expositivas, oficinas de problematização, discussão de casos, ocupando, em 

geral, 12 horas de atividade por semana”. 

E ainda: 
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Estas atividades deverão fundamentar-se em métodos de aprendizagem 

proativos, centrados no residente e no desenvolvimento e/ou aprimoramento da 

capacidade de auto aprendizado. Serão respeitadas as experiências prévias dos 

residentes, aumentando os níveis de complexidade do aprendizado 

gradativamente, elaboração, reflexão ativa, consolidação do novo conhecimento 

ou habilidade e estímulo às tomadas de decisão e às posições de liderança. 

 

O PPP- K discute com destaque a inserção da prática do residente no contexto social da 

realidade em que se encontra. De igual forma, nos traz que as atividades didáticas 

complementares deverão, sempre que possível, utilizar os elementos do perfil de reprodução 

social, o perfil epidemiológico da população de seu território de atuação profissional e das 

organizações sociais que o integram, em especial as da saúde, tendo por marcos referenciais a 

epidemiologia social, o planejamento estratégico e os métodos problematizadores da realidade. 

Este PPP corrobora com os princípios Freirianos, na qual a educação estimulada por uma 

construção curricular problematizadora deve ser coletiva, fundada em perguntas e problemas 

(FREIRE, 2016b).  

O PPP-L aponta o contexto de levantamento dos problemas no cotidiano da prática que os 

residentes estão inseridos: 

 
A finalidade dessa Residência inclui a atenção à saúde, em especial a atenção 

nas situações de urgências e emergências e na saúde do idoso em diferentes 

condições de risco e de vulnerabilidade, tomando por base a utilização e 

desenvolvimento de campos de conhecimento que possibilitem o 

reconhecimento e problematização do território social, econômico, cultural e 

epidemiológico, identificando os problemas e demandas de saúde da população 

de referência como o eixo orientador para a organização das práticas 

profissionais em equipe, com ênfase na dimensão assistencial e na articulação 

entre as unidades de saúde da rede para favorecer a longitudinalidade e 

integralidade da atenção em rede (PPP-L). 

 

Ao dar ênfase na dimensão assistencial, é preciso estar atento para a maneira como orienta 

para a assistência, pois, segundo Freire (2016a), “transformar a experiência educativa em puro 

treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício 

educativo: o seu caráter formador”. Este projeto pedagógico refere à problematização, entretanto, 

não a fundamenta didaticamente, por ser a residência 80% da sua carga horária prática, o que leva 
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a vivenciar os problemas da sociedade na sua realidade e intensidade como realmente são os fatos 

do cotidiano do profissional de saúde, participando dos problemas desta comunidade, não que 

sugira a problematização como norte teórico pedagógico.  

Ao encerrar a dimensão problematizadora, tão necessária nos projetos pedagógicos, 

enfatizo Freire (2016a, p. 53): “minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas, a 

de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também 

da história”. Assim o residente de enfermagem em saúde da pessoa idosa deverá ser ativo, 

reflexivo e problematizador no exercício de suas atividades. Ainda Freire (2016, p. 30) comenta 

que: “a tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a irrecusável 

prática de inteligir, desafiar o educando com quem se comunica, a quem comunica, a produzir 

sua compreensão do que vem sendo comunicado”. 

 

5.2.2 Dimensão Humanística 

 

Para a Dimensão Humanística foi considerado os marcadores analíticos e suas derivações 

sinonímias nos PPP, termos ou situações como: respeito ao educando, escuta ativa, humanitários 

(atendendo a diferença ao cuidado humanizado), olhar atencioso, acolhimento e suas derivações, 

relações pautadas na ética social, nos valores e na moral-ética. 

A ação do educador, identificando-se desde logo, com a dos educandos, deve orientar no 

sentido de educação de ambos (FREIRE, 2016b). A concepção de conhecimento, em Freire, 

associa a idéia de seres inacabados e, portanto, imperfeitos. Mulheres e homens só podem ser 

educados porque a natureza humana permite que se supere o conhecimento e o condicionamento, 

através do processo educativo. Tal característica se realiza na própria vocação para a 

humanização, a motivação da busca do mais, através da qual o ser humano se lança esperando 

alcançar o conhecimento de si mesmo e do mundo, além de lutar pela liberdade 

(RAMACCIOTTI, 2015). 

Na concepção de Freire (1999), o ensino deve ser problematizador, mas, sem perder a 

humanização das relações, sem perder o foco maior da troca de saberes, em oposição à imposição 

de saberes. A aprendizagem não se dá apenas na relação fria com seu meio, mas, mediatizado 

pelo mundo:  
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A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e 

de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão vai ele dinamizando seu 

mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. Vai acrescentando a 

ela algo de que ele mesmo é fazedor. Vai temporalizando os espaços 

geográficos. Faz cultura. (FREIRE, 1999, p. 51). 

 

Portanto, a dimensão humanística na formação de enfermeiras especialistas em atenção à 

saúde da pessoa idosa é fundamental neste alicerce formativo, pois, trata-se de “gente” cuidando 

de “gente”, e nesta frágil relação, já potencializada pela idade e pela complexa relação no cuidar, 

é que nos programas de residência, esta troca de saberes deva ser humanizadora.   

Nesta dimensão, o PPP-A traz: A nova visão de “qualidade da assistência” inclui, além de 

aspectos técnico-instrumentais, a humanização do cuidado em sua dimensão ética, reconhecendo e 

valorizando a autonomia das pessoas para assumirem sua própria saúde. Apesar do PPP-A trazer a 

humanização do cuidar na dimensão ética, a proposta de Freire não contempla, no material 

avaliado, de como essa formação humanística se dará. “A nova visão de “qualidade da 

assistência” inclui, além de aspectos técnico-instrumentais, a humanização do cuidado em sua 

dimensão ética, reconhecendo e valorizando a autonomia das pessoas para assumirem sua própria 

saúde” (PPP-A). 

Para Marco e Degionani (2016): 

 

O processo de humanização deverá ocorrer numa base moral e, se essa base for 

construída e ancorada na relação empática, resultará numa atenção e cuidado 

com o próprio sofrimento e com o sofrimento dos outros, sendo esta a 

humanização “verdadeira”. Por outro lado, o autor ainda registra que podemos 

nomear como humanização “implantada”, a situação em que não há verdadeira 

base, mas, superimposição. Na humanização “verdadeira”, os preceitos morais 

serão incorporados através de uma matriz vivencial e não como submissão a 

uma autoridade. 

 

O PPP-A considera conceitos históricos de vida, em que todas as ações e serviços de 

saúde são prestados, assegurando adequado acolhimento e responsabilização pelos problemas de 

saúde das pessoas e das populações. No entanto, percebe-se a orientação ao cuidar humanizado e 

não ao processo formativo humanizado.   

 Qualquer que seja o contexto de cuidados, o espaço principal de qualquer sistema de 

saúde tem que ser ocupado pelo encontro único entre a pessoa/família/comunidade que necessita 

dos cuidados e aqueles aos quais será confiado o mandato para prestá-los (FRENK et al., 2010). 
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 Para Santiago e Batista (2016), nem sempre o discurso da educação de qualidade 

humanizadora vem acompanhado das condições fundamentais para que se dê materialidade aos 

PPP, sejam quais forem às razões, de natureza ética, pedagógica ou material. Ou seja, discurso, 

política e prática pedagógica nem sempre guardam coerência, afastando-se, muitas vezes, das 

intenções propostas. 

Neste sentido, Freire (2016b, p. 130) refere: “o mundo, agora, já não é algo sobre que se 

fala com falsas palavras, mas, o mediatizador dos sujeitos da educação, a incidência da ação 

transformadora dos homens, de que resulte a sua humanização”. 

  O PPP-B registra, em sua parceria com a instituição executora, a experiência e sucesso já 

consagrado nacionalmente pelo atendimento humanizado: “Contribuir para a formação 

humanizada, ética e especializada de profissionais para a assistência à saúde”. E ainda:  

 
No contexto comunitário, o programa trabalhará com grupos comunitários, 

educativos e de convivência, com a finalidade de discutir cidadania, qualidade 

de vida, efetivando o controle social, o acolhimento e a formação de vínculos, 

preconizados pela política nacional de humanização do SUS (PPP-B).   

 

 O PPP-B acredita no “aprender a conviver”, sendo o homem um ser múltiplo em 

contraposição ao único. As relações interpessoais merecem uma atenção especial, pois elas são 

determinantes no bem-estar das pessoas, no seu desenvolvimento, na aprendizagem e no sucesso 

da organização social. A alteridade, entendida como percepção do outro em seu ritmo próprio de 

desenvolvimento, é variável fundamental na construção e manutenção de estados harmônicos e 

de realização pessoal. 

No PPP-B, a parceria de sucesso em humanização na assistência da instituição executora 

também evidencia o norte didático que subsidia as ações de troca de aprendizagem pautadas na 

humanização pelos professores, tutores e preceptores, ancorando-se não apenas na assistência 

humanizada do cenário de prática, mas, também, na formação, como evidenciado ao objetivar 

“contribuir para a formação humanizada, ética e especializada de profissionais para a assistência 

à saúde”. 

Conforme Ferreira-Sae, Soutello e Ribeiro (2008), conhecer os processos que permeiam a 

senescência e a senilidade capacitam o enfermeiro para um mercado de trabalho que cada vez 

mais precisa do profissional qualificado para lidar com essa parcela crescente da população. 
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Oliveira, Dourado e Menezes (2014) referem que é necessário despertar para o 

conhecimento e aprimoramento das questões relacionadas ao indivíduo que está envelhecendo, 

no intuito de serem repensados conceitos e atitudes, sobretudo, no que diz respeito ao 

envelhecimento, para que, no futuro, os enfermeiros, possam oferecer uma atenção qualificada e 

especializada para aqueles que vivenciam esse processo e a necessidade em conhecer o indivíduo 

que envelhece. 

O PPP-B finaliza afirmando que “a evolução humana consiste em acréscimo de 

consciência, crescente auto direção, integração e responsabilidade” (PPP-B). Freire (2015a, p. 

161-2) refere que “o educador que fez a opção humanista, portanto libertadora, não estará apto a 

cumprir a tarefa vinculada ao tema de sua opção enquanto não tenha sido capaz, através de sua 

própria prática, perceber corretamente as relações dialéticas consciência-mundo, ou homem-

mundo”. 

Para o PPP-C, mais que uma relação de passividade e compromisso, muito além da ênfase 

no medicamento e no médico, apresenta a proposta de analisar criticamente o papel social dos 

profissionais de saúde. Em seus objetivos específicos, entre outros, traz o de “capacitar o 

residente a atuar numa perspectiva integrada de território, articulando e promovendo 

permanentemente propostas de ações multiprofissionais”, e finaliza com o compromisso de 

“fortalecer as relações entre profissionais, alunos de graduação e pós-graduação de forma a 

socializar o conhecimento e ampliar a teoria e a prática, possibilitando a práxis da profissão” 

(PPP-C). No entanto, destaca o cuidar integral e multiprofissional na prática profissional e não 

faz menção à dimensão humanizadora no processo formativo.  

O PPP-D não aborda especificidade na dimensão humanística, apesar de trazer em seu 

objetivo: 

 
Formar profissionais de diferentes áreas da saúde, desenvolvendo perfil 

altamente qualificado no exercício de sua profissão, permeado por atitudes 

reflexivas, criticas, humanitárias e éticas com responsabilidade e competência, 

para atuar nos mais diferentes cenários do Sistema Único de Saúde Brasileiro” 

(PPP-D). 
 

Este PPP também enfatiza a dimensão humanística apenas da preparação profissional para 

uma ação interprofissional pautada nas ações de competências e responsabilidades profissionais 

frente ao público alvo da pessoa idosa, pautando este atendimento nas bases humanísticas.     
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Para o PPP-E, logo na sua introdução apresenta que as diretrizes pedagógicas do 

programa estão baseadas nas ações que comportam atividades para atuação da 

Multiprofissionalidade e a formação pautada na interdisciplinaridade, e que deverá permitir 

formação científica e tecnológica, tendo o ser humano como o centro prioritário de suas ações 

(PPP-E). No entanto, no decorrer do conteúdo do PPP-E percebe-se a preocupação ao 

atendimento da comunidade com atenção humanística, mas, não traz em nenhum momento, a 

humanização do processo formativo. 

A preocupação do atendimento humanizado está presente frequentemente nos PPP apenas 

com objetivo de formar enfermeiras especialistas no cuidar humanizado da pessoa idosa, no 

entanto, ainda incipientes esta preocupação, ao considerar a relação e importância à humanização 

do processo formativo.  

Já o PPP-F apresenta informações técnicas da composição dos módulos de formação nos 

eixos: Transversal e específico por categoria, não dispondo de nenhuma informação específica do 

norte pedagógico na formação da enfermeira especialista na atenção da saúde da pessoa idosa. 

O PPP-G enfatiza a preocupação em atender os princípios do SUS do cuidar integral, 

afirmando ter como propósito a formação multiprofissional, a articulação dos diversos níveis de 

atenção, além de fornecer subsídios para o desenvolvimento de pesquisas, ao propor aprimorar e 

qualificar a capacidade de análise, de enfrentamento e proposição de ações que visem concretizar 

os princípios e diretrizes do SUS, com especial destaque para a promoção da atenção integral. No 

entanto, este PPP não faz referência à dimensão humanizadora no processo formativo.  

PPP-H discute que a orientação da formação profissional em saúde seja baseada nos 

preceitos do SUS, com foco no binômio saúde/doença com visão sistêmica, que permite 

compreender a saúde em todas as suas peculiaridades. Essa concepção, somada aos princípios 

doutrinários e organizacionais do SUS, na forma da universalização do acesso, do atendimento 

integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e 

da participação da comunidade, dentre outros efeitos, produzem significativa mudança 

comportamental no campo das práticas assistenciais, no entanto, não considera nesta relação a 

dimensão humanística no processo de aprendizagem. 

Apesar do PPP-H registrar “Esta proposta busca formar um profissional com 

competências sócio-políticas, ético-humanística e de relações interpessoais que possam garantir 
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impacto no contexto loco regional de construção do SUS”, fica evidente a preocupação na 

assistência humanizada, em detrimento do processo formativo humanizado. 

O PPP-I registra no subitem 2 dos seus princípios pedagógicos: “Cuidado humanizado 

como valor da disciplina e da profissão. É aquele que reconhece o ser humano como um ser com 

valor inerente e insubstituível, com necessidades biológicas, emocionais, sociais, espirituais, com 

direitos sociais e à cidadania plena”, mas percebe-se também se tratar da assistência humanizada, 

ao trazer: “ É orientado para o atendimento das necessidades da pessoa, numa relação inter-

humana, em ambiente de empatia e afeto. Preserva a liberdade de ação, o status de igualdade, o 

compartilhamento das decisões e responsabilidades”. No decorrer do PPP-I não houve nenhuma 

nova passagem ou menção à relação formadora humanística. 

O PPP-J, na sua proposta evidencia que o programa de residência possa motivar as 

instituições na formação e desenvolvimento de recursos humanos capazes de dar acolhimento e 

cuidado às várias dimensões e necessidades de saúde das pessoas, dos coletivos e das populações, 

assegurando um atendimento integral e multiprofissional, mas, também, sem considerar tais 

preceitos no processo formativo destas enfermeiras especialistas. 

Para o PPP-K, as principais diretrizes para atenção integral à saúde do idoso são: 

promoção do envelhecimento ativo e saudável, manutenção e reabilitação da capacidade 

funcional e apoio ao desenvolvimento de cuidados informais. Para isso, é necessário qualificar os 

serviços de saúde do idoso, garantir acesso a instrumentos diagnósticos adequados, à medicação e 

à reabilitação funcional efeitos negativos de eventos que o ocasionem, assim como a formação de 

profissionais de saúde com competências e habilidades (PPP-K). Entretanto, este PPP não faz 

nenhuma menção à relação da dimensão humanística do processo formativo, apenas objetivando 

uma assistência à pessoa idosa pautada nos princípios humanísticos.   

Um processo formativo na dimensão humanística busca a intersubjetividade do homem. 

Para Freire (2016, p. 22): “O egoísmo camuflado de falsa generosidade é instrumento de 

desumanização”. 

O PPP-L não contempla esta dimensão. Deixa evidente a formação focada no tratamento 

ou prevenção das patologias da população idosa, sem mencionar a humanização no processo 

formativo: 

 
É essencial o desenvolvimento de um processo de aprendizagem 

multiprofissional, onde os residentes são preparados para compreender e atuar 
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em uma realidade complexa, entrelaçando os saberes e fazeres das diversas 

profissões envolvidas a partir das demandas e problemas de saúde dos usuários, 

buscando uma melhoria da efetividade clínica e da resolutividade das ações 

desenvolvidas (PPP-L). 

 

Freire (2015c) enfatiza o espírito criador do homem e a possibilidade crescente da criação 

por seu trabalho nas relações com o mundo ser possível transformá-lo cada vez mais. Ainda 

Freire (2015c, p. 130) assevera que: “esta transformação, contudo, só tem sentido na medida em 

que contribuir para a humanização do homem. Na medida em que se inscrever na direção da sua 

libertação. Analisam-se finalmente implicações da educação para o desenvolvimento”. 

 

5.2.3 Dimensão Dialógica 

 

Para a dimensão Dialógica foi considerado os marcadores analíticos e suas derivações 

sinonímias, termos ou situações, tais como: articulação entre saberes docentes e discentes, 

diálogo, saber ouvir, comunicação, avaliação por competências, dialética-integração, 

envolvimento do aluno nas discussões, autonomia do educando. 

 Para Freire (2016a, p. 133): “O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com 

seu gesto a relação dialógica, em que se confirma como inquietação e curiosidade, como 

inconclusão em permanente movimento na história”. 

O hábito de dialogar exige prática e respeito pela divergência de opiniões. Na atualidade, 

se observa a dificuldade de fluir o diálogo, no entanto, a educação libertadora lança mão da 

dialogicidade para o despertar dos envolvidos. Quanto mais precocemente estimular o diálogo e a 

reflexão, mais cedo à revolução pessoal e social acontecerá. Esta revolução, que faz parte da 

ação-reflexão-ação, terminará transformando a análise crítica-reflexiva em práxis (MOREIRA et 

al., 2016). 

Segundo Freire (2016b, p. 169): “a tarefa do educador dialógico é, trabalhando em equipe 

interdisciplinar este universo temático recolhido na investigação, devolvê-lo, como problema, não 

como dissertação, aos homens de quem recebeu”. 

Com relação à Dimensão Dialógica, o PPP-A, nos traz que: 

 
Ao se fazer como proposta político-pedagógica que permite o desenvolvimento 

continuado dos trabalhadores, a Educação Permanente em Saúde supera o 

aspecto didático-metodológico, já que tem como objetivo não só a mudança no 

conhecimento e no exercício das práticas profissionais em saúde, mas, “as 
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dimensões éticas da vida, do trabalho, do homem, da saúde, da educação e das 

relações” (PPP-A).  

 

Este projeto faz referências às questões éticas. Para Freire (2016a, p. 34), “não é possível 

pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, quanto mais fora dela”. E ainda: 

 
Seu foco são os processos de trabalho - a Formação, Atenção, Gestão e Controle 

Social; seu “alvo” são as equipes (unidades de produção); e seu lócus de 

operação são os coletivos. Para tanto, necessitamos produzir diálogos e 

cooperações entre os profissionais, os serviços, a gestão e a formação” (PPP-A). 

 
 Assim, um dos marcos fortes deste PPP-A é o de entender competência como o ato de 

assumir responsabilidade. Ela é uma “atitude social, antes de ser um conjunto de conhecimentos 

profissionais”, embora “na quase totalidade dos casos, o assumir responsabilidades frente às 

situações de trabalho complexas necessita de novas aquisições de conhecimento” (PPP-A), tais 

afirmativas estão em harmonia com as proposições de Freire (2016b). 

 O PPP-A, na perspectiva da dimensão dialógica, leva em consideração a atenção à saúde, 

da gestão, do controle social e da produção social de conhecimento. A integralidade da atenção à 

saúde envolve: a compreensão da clínica ampliada, o conhecimento sobre a realidade, o trabalho 

em equipe multiprofissional e transdisciplinar e ação intersetorial (PPP-A), o que coaduna com o 

marcador analítico desta dimensão, situações tais como a articulação entre saberes docente e 

discente. 

  Nesta abertura dialógica, uma pessoa que aceita e pode, subjetivamente falando, mobilizar 

esta atitude social terá muito mais facilidade para aprender do que uma pessoa que esteja em 

posição defensiva, ou de rejeição. Frente a tal entendimento, os processos de formação baseados 

no modelo de competências devem levar em conta que esta pode estar limitada, também, por 

questões “da organização do trabalho, de repartição de poderes e de funcionamento social, além 

daqueles exclusivamente relacionados à formação” (PPP-A). 

  Desta forma, este PPP-A conceitua competência como “um conjunto de comportamentos 

sócio afetivos (atitudes psicológicas, sensoriais e motoras), e cognitivos (saberes, habilidades e 

informações), que permitem solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações 

(função, atividade, tarefa) ”.  

 Neste sentido, os profissionais terão, por isso, obrigações especiais e responsabilidades 

que impõem o desenvolvimento de competências transversais, que lhes permitam diagnosticar, 



74 

 

compreender e resolver problemas complexos, muito para além de realizar tarefas meramente 

técnicas. Serão, assim, exigidas competências tais como juízo clínico, trabalho em equipe, 

comunicação culturalmente sensível, comportamento ético, análise crítica, decisão na incerteza, 

mobilização de conhecimento científico, antecipação e planeamento do futuro e, o mais 

importante, liderança de sistemas de saúde eficazes a cada profissão (PPP-A). 

 Cada profissão tem características e competências próprias, que podem ser consideradas 

como o núcleo da sua identidade profissional, mas existirá um imperativo para reunir em 

complementaridade essas competências em equipes, para um trabalho de saúde inter e 

transdisciplinar, tendencialmente centrado nas pessoas, oferecendo com equidade cuidados 

personalizados e inclusivos (FRENK et al., 2010). 

 Assim, dentro da perspectiva de construção de um novo paradigma de formação para 

atuação no novo modelo de saúde, os principais pressupostos deste PPP-A são: 

 
Articulação constante da teoria com a prática cotidiana: Prática e teoria são 

conceitos centrais na abordagem da EPS. Estes conceitos, até então, aparecem na 

teoria educacional em relação dicotômica. Segundo Freire (2016a), não há como 

superestimar ou subestimar um conceito ou outro. Um implica o outro, em 

necessária, contraditória e processual relação. Teoria e prática, em suas relações, 

se precisam e se completam. A prática não é a teoria de si mesma, mas, sem ela, 

a teoria corre o risco de perder o tempo de aferir sua própria validade, como 

também, a possibilidade de refazer-se (PPP-A, apud FREIRE, 2016a, p. 106).  

 

A questão é como desvelar a prática no sentido de ir conhecendo, ou, reconhecendo nela, 

a teoria pouco ou ainda não percebida. Isto só será possível de concretização, a partir de uma 

reflexão sobre esta prática (PPP-A). Freire (2016a, p. 40) apresenta um tópico intitulado ensinar 

exige reflexão crítica sobre a prática, comentando que: “o de que se precisa é possibilitar que, 

voltando-se sobre si mesma, através da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, 

percebendo-se como tal, se vá tornando crítica”. 

Neste sentido, o preceptor precisa ser um protagonista, considerando compartilhar a 

responsabilidade das informações ao residente, sendo o subsidio científico e pedagógico 

imprescindíveis para que possam construir este ambiente formativo, “seus saberes, 

transformando, assim, o ambiente do cuidado em verdadeiro espaço de múltiplas aprendizagens, 

promovendo a construção/reconstrução do conhecimento” (RIBEIRO, PRADO, 2014, p.164). 

Assim, trabalha-se a partir da necessidade de promoção de uma reflexão dos profissionais 

sobre a própria prática de trabalho, através de um diálogo entre o acúmulo de diversos campos de 
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conhecimento e, dentre esses, o da vivência, seja a da comunidade, bem como a dos próprios 

profissionais no cotidiano de seu processo de trabalho (PPP-A). Para Funai et al (2016 p. 110): o 

diálogo é uma prática fundamental, pois é nele que me encontro como o outro para cuidar 

educar”. 

 Com vistas ao mundo futuro, a educação de todas e de todos para a cidadania, para o 

pensamento crítico, para a democracia, para o respeito pela diferença e para os valores universais 

da humanidade continuará a ser o componente essencial para que possamos influenciar o 

desenvolvimento dos acontecimentos (BENTO et al, 2015). 

O PPP-A traz, ainda, a proposta de Currículo Integrado. Franco et al (2016) reconheceu o 

currículo integrado como uma modalidade curricular favorável à formação do enfermeiro, 

coerente com as políticas de assistência do SUS, como pôde ser observado ao destacar que, na 

enfermagem, o currículo foi proposto para atender às diretrizes curriculares, às políticas de saúde 

do SUS. A forma que a IES encontrou para fazer isso foi o currículo integrado. Esta proposta 

curricular é contrária à do currículo formal, que concebe o conhecimento como o domínio de 

fatos objetivos, externo ao indivíduo e impostos a ele de forma fragmentada. 

 Nesse sentido, o PPP-A traz que os cursos são organizados a partir da visão holística das 

áreas em que se insere de forma a permitir a interdisciplinaridade entre os conteúdos necessários 

à interpretação da realidade. O caráter de integração se dá justamente pelo restabelecimento das 

relações entre os conteúdos, as técnicas e a tecnologia que o fundamentam, ou seja, a integração 

da teoria, prática e a realidade social. 

 Portanto, ao trazer o deslocamento da qualificação para as competências no plano do 

trabalho produziu-se, no plano pedagógico, outro deslocamento: o do ensino centrado em saberes 

disciplinares, para um ensino definido pela produção de competências verificáveis em situações e 

tarefas específicas e que visa essa produção (PPP-A).  

 
Essas competências na área da saúde devem ser definidas com referência às 

situações que os alunos deverão ser capazes de compreender e dominar. A 

“pedagogia das competências” passa a exigir, então, tanto no ensino geral 

quanto no ensino profissionalizante, que as noções associadas (saber, saber-

fazer, objetivos) sejam acompanhadas de uma explicitação das atividades (ou 

tarefas), em que elas podem se materializar e se fazer compreender, explicitação 

esta que revela a impossibilidade de dar uma definição a essas noções 

separadamente das tarefas nas quais elas se materializam (PPP-A). 
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Ao propor este programa, a IES baseou-se, também, no planejamento de seus cursos, nos 

momentos de teorização (Concentração) e de práticas profissionais que se alternam, relacionando 

o âmbito escolar (a teorização) à prática social concreta, utilizando o trabalho como um contexto 

de formação (PPP-A).  

 
O pensamento reflexivo, como já conceituado anteriormente, é uma capacidade 

e como tal, não desabrocha espontaneamente, mas pode desenvolver-se. Isto 

quer dizer que esses processos de formação implicam o sujeito 

(profissional/educando e profissional/educador) em um processo pessoal de 

questionamento de seu saber e de sua experiência em uma atitude de 

compreensão de si mesmo e do real que o circunda. É efetivamente a postura de 

questionamento que caracteriza o pensamento reflexivo. Assim, tem-se tentado 

utilizar metodologias que venham gerar uma postura de questionamento, de 

investigação, de reflexão, não somente para os profissionais/alunos, com 

também para os profissionais/ docentes” (PPP-A). 

 

O pensamento reflexivo gera a curiosidade. Para Freire (2016a, p. 83), deve-se: “estimular 

a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o que se pretende com esta ou aquela 

pergunta, em lugar da passividade em face das explicações discursivas do professor”. 

Como ferramenta de aprendizagem, o PPP-A traz como estratégias didáticas: A 

tutoria/orientação clínica, perguntas pedagógicas, narrativas, análise de casos clínicos, 

observação do processo de trabalho de outros e como critério avaliativo, propõe: avaliação 

diagnóstica, realizada no início das atividades “antes”, avaliação formativa, realizada “durante” 

as atividades e a avaliação acreditativa, realizada depois das atividades “pós”. 

Como descrito no seu contexto, que: 

 
Nesse ponto percebe-se o grande diferencial entre o modelo de avaliação 

tradicional e o modelo de avaliação por competências. A avaliação por 

competências permite a relação entre a teoria e a prática durante todo o processo 

ensino-aprendizagem. A avaliação por competências é denominada dessa forma 

por ter objetivos claros, definidos previamente, com base em um sistema de 

normas criados como referência para avaliar o que o trabalhador deve ser capaz 

de fazer em cada um dos diferentes ambientes produtivos” (PPP-A).  

 

Para Depresbiteris (2016), o modelo de competências surgiu como uma proposta para a 

educação profissional, formulado sob influência do setor produtivo, como decorrência das 

mudanças no mundo do trabalho que apontavam para a necessidade de um novo perfil do 

trabalhador. E define, na dimensão profissional, competência como sendo a construção social de 

aprendizagens significativas e úteis para o desempenho produtivo, em uma situação real, que se 
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obtém não só por meio da instrução, como também, e em grande medida, por meio da 

aprendizagem em situações concretas de trabalho.  

Assim, o processo formativo por competências da residente enfermeira especialista na 

atenção à saúde da pessoa idosa está em coerência com as projeções necessárias para sua 

adequada formação.  

O PPP-B busca como resultado final na especialização do residente, uma formação não 

apenas humanizada, mas, com conhecimento técnico pautado no científico e nas suas ações 

cotidianas. O trabalho multiprofissional com diálogos, visando desenvolver competências para as 

intervenções de saúde na assistência ao idoso e sua família nos diferentes níveis de atenção do 

sistema. 

Freire (2016a, p. 135) afirma que “o diálogo é este encontro dos homens, mediatizados 

pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu”. Ainda Freire 

(2016a, p. 135) comenta:  

 

O diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 

solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de 

um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem 

consumidas pelos permutantes. 

 

A problematização existe com diálogo, diferente da educação bancária, que tem por 

finalidade manter a divisão entre os que sabem e os que não sabem, entre oprimidos e opressores. 

A educação problematizadora funda-se justamente na relação dialógico-dialética entre educador e 

educando; ambos aprendem juntos (FREIRE, 2016a). 

 Além do PPP-B conter a especificidade da atenção à saúde da pessoa idosa, a 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2010) defende baseado em evidências científicas que os 

profissionais de saúde efetivamente colaborem e melhorem os resultados na saúde, dois ou mais 

deles, com diferentes experiências profissionais (por exemplo, enfermeiros e médicos), devem 

em primeiro lugar ter oportunidades de aprender sobre os outros, com os outros e entre si. Essa 

educação interprofissional e integradora é essencial para o desenvolvimento de uma força de 

trabalho de saúde preparada para a prática colaborativa, e fortemente presentes no PPP-B.  

 Portanto, a necessidade de criar condições à formação interprofissional de profissionais de 

saúde: Formar em conjunto para trabalhar em conjunto, facilitando a prática do trabalho em 

equipe (FRENK et al., 2010; OMS, 2013). 
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 Segundo a OMS (WHO, 2010), os estudos têm mostrado que a educação interprofissional 

proporciona a efetiva prática colaborativa, o que, por sua vez, otimiza os serviços de saúde, 

fortalece os sistemas de saúde e induz melhorias de resultados na saúde, tanto no domínio da 

assistência a situações agudas e crônicas, como nos cuidados de saúde primários. 

 Apesar de muitas estratégias formativas, o foco das competências na atenção à saúde da 

pessoa idosa não pode ser esquecido. Em recente revisão sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a área da enfermagem, Vieira et al (2016) descrevem que as competências 

relacionadas a enfermeira, tanto os que são exigidos como os que são efetivamente realizados em 

seu cotidiano de trabalho, leva a questionar a responsabilidade da educação pela formação  de um 

profissional capaz de agir e transformar sua prática; o valor dos Projetos Pedagógicos, ao 

estabelecerem as estratégias para construir competências necessárias à resolução de problemas no 

exercício da função produtiva, assim como o valor de se utilizarem estratégias pedagógicas 

inovadoras, baseadas no aprendizado teórico-vivencial, que despertam no discente o interesse e o 

envolvimento em seu próprio aprendizado e em sua formação profissional. 

 O residente deverá, também, ter o olhar voltado às políticas públicas que podem prevenir 

as principais doenças crônicas não transmissíveis, entendendo estas como o resultado de políticas 

econômicas e fenômenos como transição epidemiológica. 

 Para Ramacciotti (2015), o diálogo é o foco central no pensamento freiriano, entendido 

como um caminho para se construir conhecimento, alicerçado na intencionalidade da natureza do 

homem. Portanto, relação dialógica se fortalece no cotidiano social e transformador. 

 O PPP-B também registra: 

  
Aprender a conviver – como o homem é um ser múltiplo em contraposição ao 

único; as relações interpessoais merecem uma atenção especial, pois elas são 

determinantes no bem-estar das pessoas, no seu desenvolvimento, na 

aprendizagem e no sucesso da organização social. A alteridade entendida como 

percepção do outro, em seu ritmo próprio de desenvolvimento, é variável 

fundamental na construção e manutenção de estados harmônicos e de realização 

pessoal (PPP-B). 

 

Para Freire (2016a, p. 83): “o fundamental é que professor e alunos saibam que a postura 

deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, indagadora e não apassivada, enquanto fala 

ou enquanto ouve. O que importa é que professores e alunos assumam epistemologicamente 

curiosos”. É neste suscitar de curiosidade que o PPP-B foi balizado pelo marco teórico freiriano, 

como descrito no PPP- B: 
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1- O aluno é sujeito ativo da aprendizagem; 2- A tarefa mais importante do 

docente é colaborar na construção de um espaço pedagógico propício para a 

aprendizagem ativa do aluno; 3- Todo ser humano deve ser percebido na sua 

multidimensionalidade; 4- As metodologias da aprendizagem são 

prioritariamente ativas; 5- A avaliação inclui as dimensões cognitivas, 

psicomotoras e valorativas. Desta forma, o Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde do Idoso orienta-se também, pelas Diretrizes da 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) e do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e tem como objeto a construção de um perfil profissional 

crítico e reflexivo, na perspectiva da indissociabilidade entre assistência, ensino, 

pesquisa e gestão, da flexibilidade na organização do curso e da 

interdisciplinaridade (PPP-B). 

 

Os conteúdos propostos neste PPP-B corroboram com Freire (2016a, p. 61): “quanto mais 

pomos em prática de forma metódica a nossa capacidade de indagar, de comparar, de duvidar, de 

aferir, tanto mais eficazmente curiosos nos podemos tornar e mais crítico se pode fazer o nosso 

bom senso”. 

O PPP-C refere que “A ênfase na habilidade de comunicação tem poder para promover a 

aprendizagem colaborativa, o trabalho em equipe, diminuição de disputas de poder e manter um 

clima organizacional agradável e otimista”. 

Freire (2015b, p. 89) comenta que “a educação é comunicação, é diálogo, na medida em 

que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a 

significação dos significados”. 

O PPP-D, ao trazer informações de caráter mais técnico e estrutural das parcerias e 

tecnologias, não apresenta as ações pedagógicas que alicerçam o programa, e no pouco que 

subsidia fundamenta que: “A atividade pedagógica sempre na perspectiva multidisciplinar 

compreenderá atividades como: avaliação abrangente, acompanhamento e tratamento de pacientes 

idosos, prevenção de doenças, promoção à saúde, reuniões clínicas, aulas expositivas semanais, 

seminários”. Percebe-se neste projeto pedagógico o direcionamento para o atendimento às 

necessidades da população, sem enfatizar momentos dialógicos durante o processo formativo. 

A mesma ausência em oportunizar a dimensão dialógica esteve presente no PPP-E, apesar de 

nos trazer “A oportunidade de ampliar sua visão de atendimento integral ao cidadão se dará 

também com o planejamento de atividades extramuros, indo de encontro à comunidade atendida 

pelo SUS em Unidades Básicas de Saúde e interagindo com os profissionais que atuam junto à 

comunidade”.  



80 

 

Por sua vez, o PPP-F não contempla referência pedagógica, restringindo-se aos preceitos 

obrigatórios dos eixos de formação com os módulos a serem ministrados, sem correlacionar 

conteúdo ou proporcionar espaços dialógicos participativos.  

Tais PPP contrapõem aos pensamentos de Freire, (1999 p. 56) “O grande perigo do 

assistencialismo está na violência do seu antidiálogo, que, impondo ao homem mutismo e 

passividade, não lhe oferece condições especiais para o desenvolvimento ou a “abertura” de sua 

consciência que, nas democracias autênticas, há de ser cada vez mais crítica”. 

É neste sentido que emerge a ausência desta dimensão nestes PPP. Para Freire (2016a), o 

diálogo permite uma relação afetiva, e obviamente o processo formativo dialógico não pode ser 

puramente técnico, ou uma espécie de favor que o educando faz ao educado.  

O PPP-G evidenciou esta dimensão, conforme o critério avaliativo: “O processo de 

avaliação prática do residente será realizado pelos preceptores com participação dos tutores e dos 

próprios residentes, que deverão fazer sua autoavaliação”. Afirmam, ao se tratar de um programa 

de formação multiprofissional sobre o diálogo, que: “As habilidades psicoafetivas desenvolvidas 

com os usuários, as habilidades de relacionamento inter e transdisciplinares e as técnicas 

específicas adquiridas conforme a área profissional serão computadas no processo de avaliação 

do aluno”, apesar da presença da palavra “psicoafetivas” percebe-se menção apenas na relação do 

atendimento com o usuário, enfatizando mais uma vez a preocupação em formar profissionais 

especialistas no cuidar integral, humanizado e ético na prestação do cuidar e não no processo 

formativo.    

Neste sentido, o diálogo é essencial. Para este encontro pedagógico, se faz necessário 

despertar a inquietude. Para Freire (2016a, p. 23): “quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém... não há docência sem 

discência, não se reduzem a condição de objeto, um do outro”.  

O PPP-G, traz como proposta do perfil do seu egresso: 

 

Enfermeiro egresso do Programa de Residência Multiprofissional Integrada em 

Saúde do Idoso deverá ser um profissional responsável pela sistematização de 

um plano adequado de atenção, considerando-se as especificidades relacionadas 

aos processos de senescências (alterações orgânicas, morfológicas, funcionais e 

psicossociais inerentes ao processo de envelhecimento) e senilidade 

(modificações determinadas pelas afecções que frequentemente acometem os 

idosos), capaz de auxiliar na redução de exposições a fatores de risco de agravos 

a saúde, visando à manutenção do estado funcional e cognitivo no plano 

individual e coletivo. 
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Evidencia-se um processo formativo direcionado para lógica formativa biomédica, em 

detrimento dos princípios norteadores do SUS e da PNEPS, e que carecem de maior proximidade 

com os preceitos Freirianos. 

Já o PPP-H propõe que o programa deve cumprir o compromisso de formação de 

profissionais capazes de trabalhar em equipe, por meio de diretrizes pedagógicas que norteiam a 

formação em saúde pautada em uma visão crítico-educativa que sustente a reorientação dos 

modelos de gestão e atenção em saúde.  

Evidencia-se a importância das diretrizes pedagógicas como norteadores deste processo 

formativo, como enfatizado: 

 

A concepção pedagógica da residência reconhece que o conhecimento deve ser 

individual e ao mesmo tempo coletivo, construído com o objetivo de ser 

utilizado com competência e criatividade, favorecendo a tomada de decisão 

multidisciplinar, garantindo a troca de saberes entre os profissionais. As 

diretrizes pedagógicas deste programa pressupõem adoção de estratégias que 

transcenda a sala de aula e por isso, a grande maioria da carga horária (80%) 

estará destinada às atividades práticas, integradas nas diversas áreas a partir da 

realidade vivida. Essas ações serão sustentadas por discussões pautadas na 

realidade do trabalho em saúde entre residentes e preceptores, garantindo a 

aquisição de uma consciência sanitária crítica, individual e coletiva (PPP-H).     

 

Diante das considerações apontadas neste projeto, refletimos com Freire (2015a, p. 144): 

“temos de ter, como objeto da nossa reflexão, nossas experiências ou as experiências de outros 

sujeitos no campo que estamos tentando entender”. 

O PPP-H, ao trazer esta proposta, enfatiza a dimensão dialógica neste processo formativo, 

onde busca “formar profissionais com competências sócio-políticas, ético-humanística e de 

relações interpessoais, que possam garantir impacto no contexto loco regional de construção do 

SUS”. 

O PPP-I apresenta nos seus objetivos de formação da residente, entre outros, “promover a 

capacitação de Enfermeiros para o Cuidado em Enfermagem ao Adulto e Idoso, visando a 

melhoria da qualidade da atenção aos indivíduos, famílias e grupos sociais, por meio da 

integração do ensino-serviço-comunidade”.  Assim, ao propor esta integração de saberes e agir, 

assume o compromisso dialógico não apenas interprofissional, mas, também intersetorial, 

demandando ações dialógicas efetivas, ratificado com afirmativa: “visa-se romper a falsa 

dissociação entre assistência básica/primária e secundária”. 



82 

 

E ainda na educação em saúde:  

 

Busca o desenvolvimento de competências que conduzem à melhoria da 

qualidade de vida de pessoas e grupos sociais. Tem a autonomia como 

perspectiva necessária aos processos emancipatórios voltados para o 

fortalecimento dos sujeitos e busca de estilos de vida saudáveis. A autonomia é 

competência associada à condição de liberdade de escolha e de ação e está 

relacionada à capacidade de tomar decisões baseadas em valores, expectativas, 

necessidades, prioridades e crenças (PPP-I). 

  

O PPP-J, pautado tecnicamente nas diretrizes do SUS e da PNEPS demonstram 

aproximação com a dimensão dialógica ao afirmar:  

 

Em determinados momentos as discussões, reflexões e a aquisição de 

conhecimento científico/tecnológico serão comuns aos residentes, momento no 

qual será reforçada a especificidade de cada profissão e a necessidade de que a 

produção em saúde seja multiprofissional e interdisciplinar (PPP-J). 

 

Para que haja produção em saúde com o envolvimento de várias categorias profissionais, 

é necessário o diálogo. Para Freire (2015b, p. 65): “o que se pretende com o diálogo, em qualquer 

hipótese, é a problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível reação com a 

realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor compreende-la, explicá-la, 

transformá-la”.  

O PPP-K contempla no seu programa como habilidades a serem desenvolvidas pelos 

residentes, entre outras, a de “refletir sobre a natureza do processo de trabalho de cada categoria 

na equipe multiprofissional”. E nas atitudes pautadas na ética e compromisso profissional, entre 

outras, a da “autonomia para realização das práticas de saúde”. 

Este projeto pedagógico demonstra aproximação com a dimensão dialógica, ao enfatizar: 

 
Estas atividades deverão fundamentar-se em métodos de aprendizagem 

proativos, centrados no residente e no desenvolvimento e/ou aprimoramento da 

capacidade de auto aprendizado. Serão respeitadas as experiências prévias dos 

residentes, aumentando os níveis de complexidade do aprendizado 

gradativamente, elaboração, reflexão ativa, consolidação do novo conhecimento 

ou habilidade e estímulo às tomadas de decisão e às posições de liderança. 

 

O PPP- K possibilita, desta maneira, uma reflexão ativa e dialógica, ao oportunizar o auto 

aprendizado respeitando as experiências previas da residente. Para Freire (2016b), a dialogicidade 

é a essência da educação como prática da liberdade. O diálogo é tratado como um fenômeno 

humano, “se nos revela como algo que já poderemos dizer ser ele mesmo: a palavra. Mas, ao 
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encontrarmos a palavra, na análise do diálogo, como algo mais que um meio para que ele se faça, 

se nos impõe buscar, também, seus elementos constitutivos” (FREIRE, 2016 b, p.89). 

Apesar do PPP-L trazer “a perspectiva interdisciplinar, onde pretende construir uma 

prática diferenciada, vivenciar a atuação nos serviços de saúde, considerando uma visão mais 

integradora e articulada dos usuários do SUS e de suas necessidades de saúde”, não descreve 

momentos dialógicos no processo seu formativo. 

Neste contexto, ao pensar um PPP para programas de residência em enfermagem com 

ênfase na atenção a saúde da pessoa idosa, as dimensões problematizadora, humanista e dialógica 

devem estar presentes na proposta, para que alcancemos a transformação da prática, seguindo os 

preceitos propostos por Paulo Freire com a “ação/reflexão/ação”.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A análise dos programas oficialmente registrados na plataforma do Cadastro Nacional de 

Residências do MEC e MS demonstrou a fragilidade na oferta de programas de residência de 

enfermagem com ênfase na atenção à saúde da pessoa idosa, estando ainda ínfimo a oferta de 

vagas para esta categoria profissional com interesse na especialização na área de atenção à saúde 

da pessoa idosa, com apenas 45 vagas de enfermagem destinadas a estes programas, 

representando 2, 79% das vagas de residência de enfermagem ofertadas no Brasil, na contramão 

das estatísticas epidemiológicas para a necessidade de atendimento à população de idosos, 

possibilitando uma cobertura mínima para este seguimento populacional. 

Estes números são acentuados, ao considerarmos a discrepância regional da locação 

destas vagas no cenário nacional, onde na Região Norte do país, não temos nenhum programa; 

um programa na Região Centro-Oeste apenas um e quatro programas na Região Nordeste, sendo 

que dois destes não ofertaram novas vagas este ano. Os demais programas se concentram nas 

Regiões Sudeste e Sul do país, ratificando mais um indicador de desigualdade regional.    

Apesar de estar presente em todos os editais a responsabilidade conjunta do MS e MEC, 

ainda são incipientes as ofertas destes programas com ênfase na atenção á saúde da pessoa idosa, 

considerando a especificidade clínica das doenças crônicas não transmissíveis, seus agravos e, 

ainda, o perfil sócio demográfico desta população. 

 Por outro lado, percebe-se pouca ou nenhuma ação motivadora das IES no compromisso 

de oferecerem novos programas, ou, novas vagas para enfermeiras com ênfase na atenção à saúde 

da pessoa idosa. Os programas que ofertam vagas foram motivados por convites específicos das 

secretarias estaduais de saúde, ou, em respostas às demandas aos editais do MEC e MS, visando 

ocupar espaços nas áreas prioritárias de atenção à saúde, atendendo às suas respectivas carências 

de profissionais nestas áreas, bem como a necessidade loco-regional em atenção às demandas 

sociais. 

 O estudo demonstrou a fragilidade das respostas às demandas do MEC e MS, 

permanecendo as regiões Norte e Nordeste ainda incipientes, no sentido de atender as 

especificidades das demandas demográficas.  
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 Este fato mostra a descontinuidade de alguns programas e a ausência de ações 

incentivadoras na área prioritária em atenção à saúde da pessoa idosa, que estimulem o efeito 

desejado, seja na manutenção dos programas, seja na criação de novos programas. 

 Desta feita, o MS e o MEC necessitam urgentemente de uma maior aproximação, 

superando diferenças políticas ou outros interesses que distanciam o foco do compromisso em 

formar especialistas e capacitá-las adequadamente às reais necessidades deste seguimento 

populacional, propondo alternativas frente à situação de descontinuidade das ofertas de vagas 

para enfermeiras em atenção à saúde da pessoa idosa no Brasil, que apesar de não ter sido objeto 

deste estudo, de tão impactante, não posso deixar de registrar.  

 Ao analisarmos os PPP à luz do referencial teórico de Paulo Freire, percebe-se que, entre 

os programas de residência de enfermagem em atenção à saúde da pessoa idosa, apenas o PPP-B 

contemplou neste processo formativo todas as dimensões analisadas: Problematizadora, 

humanística e a dialógica, oferecendo a estas especialistas uma formação adequada às 

expectativas de todos agentes envolvidos: residentes, IES e sociedade.  

Este modelo de educação proposto por Paulo Freire coaduna com os propósitos da PNEPS 

e do próprio SUS, se diferencia da educação tradicional, não há espaço para relação dominadora 

típica dos programas de RS, onde se evidenciou a supremacia e predomínio do saber dos 

preceptores e / ou tutores sobre os residentes, mesmo já profissionais, mas, na condição de 

aprendizes, prevalecendo o domínio do educador sobre o educando. 

Assim, a teoria Freiriana, diferencia-se, ao propor uma educação libertadora e não 

mecânica, baseada nas perguntas e não nas respostas. Um processo formativo integrador, 

abrangente e não fragmentado, intencionando não apenas formar especialistas, mas, indivíduos 

cônscios de seus direitos de cidadãos. Diferente, acima de tudo pelo seu caráter humanístico, tão 

difícil de encontrar nos PPP das RS, apesar de todos buscarem o cuidar humanizado. 

Portanto, os programas de residência em enfermagem em atenção à saúde da pessoa idosa, 

deveriam contemplar nos seus PPP os pressupostos de Freire, apesar da dificuldade de 

encontramos tais dimensões nestes projetos. 

 A dificuldade em encontrarmos o referencial freiriano humanístico nos projetos 

pedagógicos nos parece evidente, ao levar em consideração as características previstas 

legalmente na legislação atual e mantidas o formato que originou tais programas de especialistas, 

destacando sua extensa carga horária teórica/prática, sob supervisão direta e constante, inserida 



86 

 

na realidade do trabalho, com todas as dificuldades, fragilidades e precariedades que a saúde no 

pais enfrenta, a transversalidade na transmissão do conhecimento onde predomina uma ação 

unidirecional.    

Diante dos achados ficou evidente que os programas de residência de enfermagem em 

atenção à saúde da pessoa idosa no Brasil caminham ainda a passos lentos e com muita 

precariedade, necessitando despertar nas IES o compromisso formativo de excelência, bem como, 

das políticas públicas indutoras para a realização destes programas, necessitando novas 

estratégias em vista de melhores resultados. 

O pensamento freiriano sustenta, subsidia e fundamenta a troca de saberes que ocorre em 

todos os momentos no processo formativo da residência, encontrado nas dimensões dos PPP 

avaliados. Os PPP com a dimensão problematizadora apresenta uma inquietação natural frente ao 

cuidar. A dimensão humanística oferece um norte às ações profissionais pautadas no respeito e na 

aceitação dos diversos saberes neste processo dinâmico, apesar do grande desafio desta dimensão 

nos PPP avaliados, com uma ausência importante na maioria dos projetos. A dimensão dialógica 

possibilita a libertação sem opressão dos sujeitos envolvidos, sem a supremacia do conhecimento 

avassalador, que inibe e destrói qualquer possibilidade emancipatória em aprender. 

Assim, sugiro que as instituições reguladoras possam sistematizar e induzir que os PPP 

dos programas de residência para enfermeiras em atenção à saúde da pessoa idosa sejam pautados 

nas bases epistemológicas Freirianas, possibilitando a tão desejada formação holística, que 

teoricamente muito tem se dito e na prática ainda se apresenta pouco efetiva. 

Ao sistematizar e induzir os PPP pautados nestas dimensões, estaremos dando importante 

passo na sustentabilidade do processo formativo para enfermeiras especialistas no cuidar da 

pessoa idosa neste formato, preparando-as adequadamente para esta demanda populacional, e, 

principalmente, respeitando-os, apesar de já profissionais, ainda em formação.  

Ratifica a precariedade não apenas quantitativamente, mas, também, qualitativamente, na 

formação de recursos humanos em saúde, em especial ao se tratar da atenção a este seguimento 

populacional no Brasil em busca de atender a necessária demanda da população idosa. 

Apenas no PPP-B apresentou as três dimensões propostas: problematizadora, humanística 

e dialógica. Com isso, o pressuposto da tese foi refutado, tendo em vista a ausência dos 

pressupostos Freirianos. A dimensão humanística se apresentou como o maior desafio aos 
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gestores destes programas formativos, por estar presente de forma mais clara apenas em um PPP 

analisado.          

Neste contexto, novas ações indutoras deverão ser discutidas na sociedade, a partir de 

remodelagens das ações políticas que busquem ser principalmente propostas sustentáveis, e quem 

sabe, assim, poder redesenhar adequadamente o ideal preparo das enfermeiras frente ao 

crescimento populacional de idosos no Brasil. Prepará-las não apenas excelentes profissionais, 

mas cônscias de seus direitos e deveres de cidadania e, principalmente, de multiplicadoras das 

novas gerações, iniciando um renovado ciclo, pautado nos ensinamentos Freirianos. 
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