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Resumo

Trata-se de um relato de experiência sobre a construção dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCC) realizada pelos alunos da Especialização Multiprofissional na Atenção Básica e 

sua relação com o contexto de trabalho. Desenvolveu-se uma análise documental dos TCCs 

produzidos pelos alunos, os quais eram médicos do Programa Mais Médicos para o Brasil. 

O estudo buscou apresentar e analisar as temáticas dos TCCs construídos pelos alunos/

profissionais dos estados do Paraná e Santa Catarina, realizado no formato de Projeto de 

Intervenção (PI), apresentando os seus processos de construção e os principais problemas 

de saúde abordados. Foram analisados os temas de 1.204 PIs, com auxílio do software 

ATLAS.ti 7.0. Identificaram-se dez grandes temas e 52 subtemas. O tema doenças crônicas 

representou a maioria dos trabalhos (68,2%), com destaque para a hipertensão arterial 

sistêmica (48,67%) e diabetes mellitus (8,06%). O curso possibilitou a intervenção nas 

principais questões de saúde da população atendida e contribuiu para qualificação dos 

profissionais em seus territórios.

Palavras-chave: Educação permanente. Atenção Básica. Programa Mais Médicos. 
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Abstract

This is an experience report on the construction of the Completion of Course Work (CCW) 

carried out by the students of the Multiprofessional Specialization in Primary Care and their 

relation to work context. It was developed a documentary analysis of the CCW produced by 

the students, who were doctors of the “Mais Médicos” Program. The study aimed to present 

and analyze the themes of CCW elaborated by the students/professionals from the states 

of Paraná and Santa Catarina, made in the Intervention Project (IP) format, presenting 

their elaboration processes and the main health problems addressed. It were analyzed the 

themes of 1,204 IP, with the help of software ATLAS.ti 7.0. Ten major themes and fifty-

two sub-themes were identified. Chronic diseases accounted for the majority of the studies 

(68.2%), especially systemic hypertension (48.67%) and diabetes mellitus (8.06%). The 

course made it possible to intervene in the main health issues of the population attended, 

and it contributed to the qualification of the professionals in their territories.

Keywords: Permament Education. Primary Care. “Mais Médicos” Program. 
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1 INTRODUÇÃO

Dadas as características do processo de formação dos profissionais médicos, que 

muitas vezes necessitam de formação complementar para atuar junto às equipes de Saúde 

da Família, conforme os princípios da clínica ampliada de saúde, a educação permanente 

(EP) destes profissionais foi prioritária, induzindo a realização de cursos de especialização 

com enfoque na Atenção Básica (COSTA NETO, 2000).

O programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) (BRASIL, 2013a), que possui grande 

capilaridade, abrangendo principalmente municípios pequenos e com poucos recursos, 

adotou como estratégia educacional para a implementação da EP a modalidade a distância. 

Desde sua implementação foram ofertados cursos de especialização na Atenção Básica por 

17 instituições de ensino superior (IES), vinculadas à Universidade Aberta do SUS (UNA-

SUS), que atenderam aos profissionais do PMMB em todo o território nacional (BRASIL, 

2016). Nessa parceria, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) ofertou o curso 

destinado aos médicos integrantes do programa atuantes nos estados de Santa Catarina e 

Paraná durante o período de 2013 a 2015. 

O curso teve como objetivo especializar os profissionais para o trabalho no Sistema 

Único de Saúde (SUS), formando-os com visão crítica a respeito da realidade e voltada 

para o atendimento das necessidades da população. Compreende-se que para desenvolver a 

clínica ampliada em saúde, é necessário inserir o profissional no contexto do seu cotidiano, 

envolvendo-o com a equipe e seu processo de trabalho. Para tanto, a matriz curricular do 

curso foi estruturada em três eixos: reconhecimento da realidade, o trabalho na Atenção 

Básica e a assistência na Atenção Básica. Ao longo dos eixos curriculares, foram propostas 

atividades reflexivas, que subsidiaram a elaboração de um Projeto de Intervenção (PI), 

desenvolvido como Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) (COELHO et al., 2013). 

Para concretizar o desafio de aproximar o profissional da sua prática e seu território 

em curso a distância, foram desenvolvidas atividades avaliativas a partir da metodologia 
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problematizadora. Esta é orientada pelo reconhecimento da realidade, protagonismo 

profissional e pelo trabalho em equipe, pois segundo Berbel (2012), problematizar é a 

reflexão sobre a prática, com vistas à transformação de um processo cotidiano e real.  

De forma coerente à perspectiva problematizadora, o processo avaliativo foi 

direcionado à análise de situações que promovessem a interlocução entre conteúdo teórico 

e sua aplicação prática, no campo de trabalho de cada profissional. A análise da situação 

proposta era relatada em forma de diário, com supervisão e orientação da tutoria, onde se 

apresentavam os resultados obtidos (COELHO et al., 2014).

Na perspectiva de formação e avaliação do profissional participante do Curso de 

Especialização Multiprofissional na Atenção Básica, o plano de intervenção é uma 

proposta de ação feita pelo profissional para a resolução de um problema real 

observado em seu território de atuação, no âmbito da clínica ou da organização 

dos serviços, com ênfase nos ciclos de vida, buscando a melhoria das condições de 

saúde da população, no contexto da atenção básica (BOLSONI, COELHO, LINDNER, 

2014, p. 23). 

O modelo de um projeto de intervenção, de acordo com Thiollent (2005), tem por base 

os pressupostos da pesquisa-ação. Esta emerge de uma relação dialética entre pesquisa 

e ação, compreendendo a pesquisa como um instrumento de transformação da realidade. 

Entende-se que os sujeitos, ao pesquisarem sua prática, são capazes de produzir novos 

conhecimentos que a ressignifiquem, produzindo novos compromissos, éticos e críticos, em 

relação à realidade que atuam. 

O presente relato de experiência está fundamentado numa análise documental, uma 

vez que a fonte de dados empregada foi o Relatório Final do Curso de Especialização na 

Atenção Básica (UFSC, 2015), documento público que sintetiza informações sobre os aspectos 

acadêmico-pedagógicos do referido curso, incluindo os temas dos TCCs produzidos pelos 

egressos. Houve sigilo sobre a identificação dos participantes, respeitando-se os aspectos 

éticos definidos pela Resolução 466/2012 (BRASIL, 2013b), que regulamenta as pesquisas 

realizadas com seres humanos. 

Considerando a relevância de apresentar e discutir os temas identificados como 

problemas de saúde da população, nos projetos de intervenção elaborados por profissionais 

participantes do PMMB, este relato de experiência objetiva analisar a escolha dos temas 

e a construção do PI por parte dos alunos para o desenvolvimento deste, enquanto TCC, 
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ressaltando a contribuição do curso e do PMMB na resolução dos problemas dos territórios 

de atuação desses alunos. 

1.1 O processo de construção do TCC 

A atuação dos profissionais médicos junto às equipes de Saúde da Família aumenta 

a capacidade de intervenção na lógica de um modelo de atenção que envolva a atenção 

integral à saúde, incluindo a promoção de saúde, prevenção de doenças, diagnóstico e 

tratamento. Essas ações devem ser estruturadas para atender às demandas da população, 

considerando-se o contexto do território na qual estão inseridas (SANTOS; COSTA; GIRARDI, 

2015). 

Na perspectiva do curso de Especialização Multiprofissional na Atenção Básica, o PI 

se caracteriza por uma ação voltada para a resolução de um problema identificado na área 

adscrita de atuação do especializando, que pode ser tanto no âmbito da assistência quanto 

da organização do processo de trabalho, voltado para a melhoria das condições de saúde da 

população, no contexto da Atenção Básica (AB). Assim, o profissional tem a oportunidade de 

desempenhar papel ativo no diagnóstico do problema, traçando o objetivo a ser alcançado, 

planejando as ações e discutindo os resultados esperados (BOLSONI, COELHO, LINDNER, 

2014).

No decorrer de cada módulo, os especializandos puderam levantar informações 

relevantes que embasaram a construção do PI, tais como: o diagnóstico social e 

epidemiológico; o planejamento estratégico situacional; a construção de indicadores 

e parâmetros para avaliação em saúde; a análise do processo de trabalho e a discussão 

sobre situações-problema assistenciais. Ao final dos três eixos, ofertou-se o módulo de 

metodologia, o qual trouxe subsídios teóricos e instrumentalizou o especializando a elencar 

um problema que estivesse contextualizado e fosse relevante para a intervenção, tanto para 

si como para a equipe e comunidade. A partir desse problema, cada especializando precisou 

elaborar um PI, legitimado como TCC. 

Para conhecer os temas considerados mais relevantes pelos profissionais, buscaram-

se os conteúdos dos títulos de TCCs aprovados, que totalizaram 1.204 trabalhos, conforme 

constam nos referidos relatórios. Estes foram categorizados conforme aproximações 
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temáticas. O processo de análise foi realizado com auxílio do software ATLAS.ti 7.0 (FRIESE, 

2012), um programa CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software), que 

auxilia a análise de dados qualitativos. 

Nessa etapa, foram identificados dez grandes temas: doenças crônicas; saúde da 

mulher; saúde mental; doenças infecciosas e parasitárias; tabaco, álcool e outras drogas; 

saúde da criança; processo de trabalho na Atenção Básica; saúde do idoso; educação e 

promoção de saúde; saúde do homem. Essas grandes temáticas surgiram a partir do 

agrupamento de 52 subtemas que subsidiaram esse estudo.

1.2 A relação do TCC com o contexto da prática profissional

A realização do curso promoveu a formação de 1.204 profissionais do PMMB em 

especialistas na Atenção Básica, sendo que 393 (32,64%) atuavam em Santa Catarina e 811 

(67,36%) no Paraná, o que correspondeu à cobertura de 273 municípios nos dois estados. 

Quanto ao perfil dos médicos que cursaram a especialização, foram analisadas as 

características segundo sexo, idade e nacionalidade. De acordo com a tabela 1, a maioria dos 

alunos que concluíram o curso era mulheres (58,39%); a faixa etária predominante foi entre 

31 e 50 anos, representando 73,34% dos médicos. Destaca-se o fato de que 49,37% dos 

médicos apresentavam 41 anos ou mais, indicando a possibilidade de que não se tratavam 

de recém-graduados. Em relação à nacionalidade, 8,39% eram brasileiros, enquanto a maior 

parte (81,31%) dos estrangeiros eram cubanos, seguidos por argentinos (3,99%). 

No lançamento dos primeiros editais do PMMB (2013-2014) houve baixa adesão dos 

médicos brasileiros. Entretanto, essa situação está em transformação, sendo que no ano de 

2015 estes ocuparam mais de 90% das vagas disponíveis (BRASIL, 2015a). 



257

ANÁLISE DOS PROJETOS DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA

Tabela 1 - Características dos médicos integrantes do Programa Mais Médicos participantes do
curso de Especialização Multiprofissional na Atenção Básica, UNA-SUS/UFSC, 2015.

Características dos 
participantes N %

Sexo
Masculino 501 41,67

Feminino 703 58,39

Faixa etária
20-30 155 12,87

31-40 456 37,87

41-50 427 35,47

51-60 141 11,71

61 ou mais 25 2,08

Nacionalidade
Cuba 979 81,31

Brasil 101 8,39

Argentina 48 3,99

Outras 76 6,31

 Fonte: Elaborada pelos autores.

Na elaboração do Projeto de Intervenção os profissionais deveriam priorizar um 

problema existente, considerado o mais relevante na comunidade onde atuavam. Considerou-

se para isso o diagnóstico social e epidemiológico local, bem como a governabilidade e 

potencial de ação da equipe diante da proposta de intervenção. Foram identificados dez 

temas principais para o desenvolvimento do TCC. Destes, os cinco primeiros (doenças 

crônicas; saúde da mulher; saúde mental; doenças infecciosas e parasitárias; tabaco, álcool 

e outras drogas) corresponderam a 93,19% dos PI realizados (tabela 2). Enquanto as outras 

cinco categorias descritas (saúde da criança; processo de trabalho na Atenção Básica; saúde 

do idoso; educação e promoção de saúde; saúde do homem) corresponderam a apenas 6,8% 

dos trabalhos (tabela 3). A seguir são apresentados os grandes temas e os subtemas mais 

frequentes nos TCCs (tabela 2).
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Tabela 2 - Cinco categorias temáticas mais frequentes e suas respectivas subcategorias dos TCCs 
da Especialização Multiprofissional na Atenção Básica, UNA-SUS/UFSC, 2015. 

Categorias/subcategorias N %

Doenças crônicas 820 68,11

Hipertensão arterial sistêmica 586 48,67

Diabetes mellitus (tipo 2) 97 8,06

Duas ou mais doenças crônicas não transmissíveis 
(HAS, DM, dislipidemias) 75 6,23

Doenças cardiovasculares 21 1,74

Obesidade 17 1,41

Doenças osteomioarticulares 16 1,33

Síndrome metabólica 6 0,50

Hipotireoidismo 2 0,17

Saúde da Mulher 137 11,38

Gravidez na adolescência 92 7,64

Gestação, parto e puerpério 25 2,08

Exames preventivos 9 0,75

Planejamento familiar 8 0,66

Humanização do cuidado 2 0,17

Violência doméstica 1 0,08

Saúde Mental 70 5,81

Uso racional de psicofármacos 51 4,24

Prevenção e cuidados em saúde mental 19 1,58

Doenças infecciosas e parasitárias 51 4,24

Doenças sexualmente transmissíveis 14 1,16

Parasitoses 13 1,08

Infecções respiratórias agudas 10 0,83

Dengue 10 0,83

Tuberculose 2 0,17

Gastroenterites 2 0,17

Tabaco, álcool e outras drogas 44 3,65

Tabaco 25 2,08

Álcool e outras drogas 15 1,25

Álcool 3 0,25

Outras drogas 1 0,08

Total 1122 93,19

    Fonte: Elaborada pelos autores.
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A temática mais abordada foi a relacionada às doenças crônicas que corresponderam 

a 68,2% dos trabalhos. Houve destaque para a hipertensão arterial sistêmica (HAS), tema de 

48,67% dos trabalhos, seguida pela diabetes mellitus (DM) tipo 2 (8,06%). A grande ênfase 

atribuída às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) é coerente com as informações 

sobre morbimortalidade no Brasil, onde 74% das mortes são decorrentes dessas doenças 

(BRASIL, 2012).

Os principais fatores de risco são o uso abusivo de álcool e tabaco, o excesso de 

peso e sedentarismo, junto às dislipidemias23. Outros temas que foram abordados com 

maior frequência foram: doenças cardiovasculares (1,74%), obesidade (1,41%), doenças 

osteomioarticulares (1,33%), síndrome metabólica (0,50%) e hipotireoidismo (0,17%).

 O segundo tema mais frequente nos PIs foi pertinente à saúde da mulher (11,38%). 

Observou-se que o enfoque atribuído foi a atenção à saúde sexual e reprodutiva da mulher, 

priorizando-se temas como gravidez na adolescência (7,64%), gestação, parto e puerpério 

(2,08%), exames preventivos (0,75%) e planejamento familiar (0,66%). Outros temas, como 

a humanização do cuidado e violência doméstica, estiveram presentes em apenas três 

trabalhos (2,50%). A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher toma por 

diretriz que as ações em saúde da mulher devem ser orientadas pela perspectiva de gênero, 

raça e etnia, com vistas à integralidade do cuidado, transcendendo o enfoque pontual da 

saúde sexual e reprodutiva (BRASIL, 2004). Entretanto, os achados da análise dos PIs vão 

ao encontro de estudos que identificam desafios na atenção integral à saúde da mulher, 

apontando que as equipes multiprofissionais ainda estão centradas no caráter biológico, 

com enfoque nos sistemas reprodutivos, necessitando dar mais visibilidade às questões de 

cunho sociocultural e econômico que reproduzem desigualdades em saúde (COELHO, 2001). 

Outros temas principais na linha de intervenção dos médicos foram saúde mental 

(5,81%), doenças infecciosas e parasitárias (4,24%), seguidos de tabaco, álcool e outras 

drogas (3,65%). Preconiza-se que as equipes de Saúde da Família atuem também nas 

questões de saúde mental, visto que se deve considerar o território e a vinculação existente 

com o usuário. Quando o cuidado em saúde mental adentra a Atenção Básica, fortalece-se 

o projeto da Reforma Psiquiátrica, que busca a desinstitucionalização em conjunto com a 

desestigmatização dos usuários. Ao olhar o portador de transtorno mental não somente a 
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partir da sua sintomatologia, mas sim como um cidadão inserido em seu contexto, fortalece-

se o princípio da integralidade (BRASIL, 2013c).

O principal tema identificado sobre saúde mental foi o uso racional de psicotrópicos. 

Segundo estudo de Dimenstein et al. (2005), a demanda reprimida em saúde mental na 

Atenção Básica ainda é um desafio, o que implica um número elevado de usuários sem 

o devido acompanhamento de saúde, bem como no elevado uso de psicotrópicos pela 

população. Compreende-se que a ampliação da cobertura da Atenção Básica, com equipes de 

Saúde da Família completas, tem potencial de intervir de forma qualificada nestas situações. 

Para além disso, o uso abusivo de álcool e outras drogas também impactam em danos 

que extrapolam a morbimortalidade dos usuários, estendendo-se ao aumento das situações 

de violência doméstica, agressões, homicídios e acidentes de trânsito, em especial entre 

homens jovens (LARANJEIRA et al., 2007). A Atenção Básica, devido a sua atuação de base 

territorial e proximidade com o usuário, tem potencial de intervir na relação que os usuários 

estabelecem com o álcool e outras drogas, por meio de ações educativas e preventivas. 

 O grupo de temas menos abordados, o qual correspondeu a 6,8% do total dos 

trabalhos, foi composto pelas seguintes temáticas: saúde da criança (1,91%), processo de 

trabalho (1,66%), saúde do idoso (1,58%), prevenção, promoção e educação em saúde (1,50%) 

e, por fim, o menos abordado, saúde do homem, com apenas três trabalhos direcionados a 

esse grupo (0,25%). 

Observou-se um conjunto de diversificadas ações em relação à saúde da criança, 

que variaram entre temas relacionados à morbimortalidade infantil, às doenças crônicas e 

infecciosas, aos hábitos de vida saudáveis e também à promoção e educação em saúde.  A 

atenção à saúde da criança deve ser uma das ações prioritárias das equipes de Saúde da 

Família. Entretanto, no desenvolvimento do PI, o tema de saúde da criança chamou a atenção 

por estar entre os temas menos abordados. A AB deve ser a responsável pela coordenação 

do cuidado da criança no território, de forma articulada com a Rede de Atenção à Saúde 

(RAS). São eixos estratégicos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 

(PNAISC), a atenção humanizada do pré-natal, bem como a promoção e acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento infantil, conforme as orientações da “Caderneta de Saúde 

da Criança” na Atenção Básica (BRASIL, 2015b). 

Com relação à temática processo de trabalho, foram abordados temas referentes 
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à demanda espontânea, acolhimento, diagnóstico situacional, educação permanente, 

planejamento e atenção domiciliar. São atribuições dos profissionais da ESF o 

acompanhamento e avaliação constante do processo de trabalho na AB para readequação 

das ações implementadas (BRASIL, 2012), desta maneira, as principais estratégias que foram 

potencializadas após a realização do curso foram a organização da agenda de atendimentos, 

o acolhimento e a compreensão e análise do seu processo de trabalho.

 As ações de educação e promoção de saúde corresponderam à temática de 

segunda menor frequência de abordagem nos PIs, contudo entendemos que a realidade de 

cada território pode não ter possibilitado que a promoção de saúde tivesse o mesmo grau 

de importância das ações preventivas, de tratamento e reabilitação, visto que essa foi a 

primeira turma de alunos do PMMB. 

 Outra situação significativa foi a grande maioria dos especializandos ter destacado 

a importância do PI para refletir sobre a realidade do seu local de trabalho, bem como na 

melhoria do serviço, favorecendo a interação com a equipe da Estratégia Saúde da Família, 

além de ações coletivas em saúde.  

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização do TCC no formato de projeto de intervenção, houve relação direta 

com a prática e possibilidade de atuação sobre o problema que fosse considerado mais 

relevante em cada área adscrita, onde os temas elencados abordam a realidade local das 

equipes de Saúde da Família de 273 municípios dos estados do Paraná e Santa Catarina. A 

metodologia utilizada no curso proporcionou realizar a atividade acadêmica integrada ao 

serviço no reconhecimento do território, na identificação e análise dos indicadores sociais 

e epidemiológicos, bem como aprofundar conhecimentos e refletir sobre o processo de 

trabalho. 

Em relação à priorização majoritária dos problemas relativos às doenças e de menor 

enfoque nas questões de planejamento, processo de trabalho e promoção de saúde, entende-

se que devido ao fato de ser a primeira turma de especializandos do Programa Mais Médicos 

e ocuparem postos de trabalho em áreas com deficiência de profissionais, a população 

necessitava de acompanhamento e monitoramento da sua situação de saúde, sendo esta de 
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caráter emergencial. A atuação sobre as DCNT é de grande relevância, pois correspondem às 

causas sensíveis à Atenção Básica, que, quando atendidas de forma resolutiva, têm potencial 

de reduzir o número de internações e encaminhamentos para níveis de atenção de maior 

complexidade. 

Com a grande abrangência do curso, destaca-se a relevância de produção de 

conhecimento a partir dos próprios serviços, o que foi assegurado pelo processo metodológico 

e educacional implicado nesse curso, que culminou no produto final apresentado como 

forma de TCC. 

Ressalta-se também a importância da educação permanente em saúde, não somente 

para os médicos, como também para os demais profissionais das equipes de Saúde da 

Família, no sentido de qualificar a atenção integral à saúde na Atenção Básica. 
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