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RESUMO 

 



Nosso cotidiano profissional é permeado por relações sociais constantes que ocorrem nas 

organizações de trabalho; assim, a colaboração interprofissional se constitui num tema de grande 

significado no contexto dessas organizações; no sentido de responder às necessidades nos 

trabalhos em equipe, de forma especial nos serviços de atenção à saúde. Estudar a colaboração 

interprofissional no Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (PSPE) é relevante pela 

potencialidade de analisá-la em um projeto que tem por princípio a intersetorialidade, sinalizando 

a evidência de potencialidades e fragilidades nas relações entre os profissionais envolvidos nessa 

proposta; além das possibilidades de fortalecer o desenvolvimento teórico-conceitual sobre 

colaboração interprofissional e enriquecer a literatura científica acerca deste tema relevante para 

a concretização de práticas adequadas em saúde. Neste estudo objetivou-se analisar em que 

dimensão ocorre a colaboração interprofissional no PSPE no município de Sobral - CE. Trata-se 

de um estudo de caso, com abordagem qualitativa. Na fase de coleta de dados examinamos 

documentos relativos ao Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas e aplicamos questionários aos 

sujeitos-chave. O referencial teórico-metodológico do Modelo de Colaboração Interprofissional 

de D’Amour (1997) subsidiou a organização, análise e interpretação dos dados. Relativamente às 

quatro dimensões e aos dez indicadores propostos, os resultados evidenciaram que: os 

articuladores do PSPE alcançam parcialmente êxito na realização de suas atividades ao 

trabalharem juntos em torno de objetivos comuns; os profissionais do PSPE guiam suas condutas 

de acordo com seus interesses profissionais e não conforme os interesses dos adolescentes e 

jovens; existem poucas oportunidades para que os integrantes do Projeto se conheçam e interajam 

entre si; percebe-se uma confiança nas competências e na capacidade dos outros em assumirem 

responsabilidades; os acordos formais ocorridos dentro do Projeto não são consensuais e ainda 

estão em processo de negociação ou construção; a infra-estrutura de troca de informação não é 

usada adequadamente e/ou está incompleta; o papel das esferas públicas não está promovendo 

adequadamente a implementação de estruturas para o desenvolvimento das ações realizadas 

dentro do PSPE; a liderança existente no Projeto é do tipo fragmentada e pouco impactante; 

existem momentos de capacitação para os profissionais integrantes do PSPE, porém, os sujeitos 

revelam que os articuladores responsáveis por esses momentos nem sempre estão bem preparados 

para realizá-los; os espaços e momentos de encontro dos profissionais do PSPE são para 

discussão de questões pontuais e específicas, que não abordam aspectos contextuais como um 

todo. Esses resultados sinalizam que o nível de colaboração interprofissional desenvolvido neste 



Projeto é do tipo colaboração “em desenvolvimento”, a qual para D’Amour et al. (2008) se 

constitui na colaboração que não está com as raízes fincadas nas culturas das organizações e 

podem ainda estarem sujeitas à reavaliação com base interna ou fatores ambientais. Percebe-se 

neste estudo que a realização no nível máximo (ativo) de colaboração interprofissional dentro do 

referido Projeto é algo possível; entretanto, ainda é um desafio a ser conquistado. É necessário 

inserir na agenda de ações dos gestores e profissionais envolvidos no contexto do PSPE, aspectos 

conceituais e a prática da colaboração para a melhoria de condições de vida dos adolescentes e 

jovens de nossa sociedade. 
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ABSTRACT 

Our daily work is permeated by constant social relations that occur in work organizations, so the 

interprofessional collaboration constitutes a topic of great significance in the context of these 

organizations, in order to meet the needs in teamwork, especially in the form of services health 

care. Studying interprofessional collaboration in Health and Prevention in Schools (PSPE) is 

relevant for the potential to analyze it in a project, whose principle intersectorality, signaling the 

evidence of strengths and weaknesses in the relationship between the professionals involved in 

this proposal; beyond the possibilities of strengthening the theoretical and conceptual model for 

interprofessional collaboration and enrich the scientific literature on this subject relevant to the 

achievement of best practice in health. This study aimed to examine to what extent occurs in 

interprofessional collaboration PSPE the city of Sobral - CE. This is a case study with a 

qualitative approach. At the stage of data collection examined documents relating to the Health 

and Prevention in Schools and applied questionnaires to key subjects. The theoretical and 

methodological Interprofessional Collaboration Model D'Amour (1997) supported the data 

analysis. For the four dimensions and the ten indicators, the results showed that: the articulators 

of reach PSPE partially successful in conducting its activities to work together around common 

goals; PSPE professionals guide their behavior according to their professional interests and not 

according to the interests of teenagers and young people are few opportunities for members of the 

Project to meet and interact with each other, there is a perceived competence and confidence in 

the ability of others to take responsibility; formal agreements occurring within the Project not are 

consensual and are still under negotiation or construction, the infrastructure for the exchange of 

information is not used properly and / or is incomplete, the role of public spheres is not 

adequately promoting the implementation of structures for the development of actions taken 

within the PSPE; existing leadership in the Project is the type fragmented and somewhat 

shocking, there are moments of training for professional members of PSPE, however, subjects 

reveal that the articulators responsible for these moments are not always well prepared to perform 

them, the spaces and moments of meeting professionals are PSPE to discuss specific issues and 

specific, that do not address contextual issues as a whole. These results indicate that the level of 

interprofessional collaboration developed in this project is kind of collaboration "in 

development", to which D'Amour et al. (2008) constitutes the collaboration that is not stuck with 

the roots in the cultures of the organizations and may still be subject to revaluation based internal 



or environmental factors. It is observed in this study that the performance at maximum (active) 

interprofessional collaboration within this project is something possible, however, remains a 

challenge to be conquered. You must enter the action agenda of managers and professionals 

involved in the context of PSPE, conceptual aspects and practice of collaboration for the 

improvement of living conditions of adolescents and youth of our society. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Nos dias atuais, evidencia-se a importância das ações de educação em saúde como 

estratégias integradoras de um saber coletivo que contribuam para o desenvolvimento da 

corresponsabilidade do indivíduo como princípio de autonomia na concretização da saúde. 

A educação em saúde, como estratégia de promoção da saúde, no processo de 

reflexão individual e coletiva de responsabilidades e de direitos, estimula a realização de ações 

que atendam aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Com a intenção de valorizar e desenvolver ações de promoção da saúde e educação 

em saúde, ao longo dos anos, o Ministério da Saúde tem implementado programas, estratégias e 

políticas para diversos grupos etários. Destaca-se o papel que o ambiente escolar assume como 

espaço privilegiado para a execução dessas ações.     

                Inserido nesse contexto, o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (PSPE), instituído em 

2003, pelos Ministérios da Saúde e Educação, constitui-se um dos componentes do Programa 

Saúde na Escola (PSE) e considera a importância de ações educativas voltadas à saúde sexual e 

reprodutiva, tomando em consideração a etnia, o gênero e o fenômeno da violência, 

desenvolvidas nas diferentes regiões do País, a partir de um processo transformador, 

considerando o contexto social dos envolvidos; por sua vez, de grande relevância para a 

promoção da saúde dos indivíduos e contemplando as relações sociais entre múltiplos atores 

advindos de inúmeras categorias profissionais e setores da sociedade como um todo (BRASIL, 

2006a). O PSPE desponta ainda, como uma potencial estratégia de articulação intersetorial e 

interprofissional, interagindo com a sociedade civil organizada e comunidade escolar. 

           Este estudo contempla o tema da Colaboração Interprofissional no Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas e está disposto nos seguintes capítulos: introdução, objetivos, revisão de 

literatura, percurso metodológico, resultados e análise dos dados e considerações finais. 

           A introdução traz o delineamento do problema, descreve a relevância do estudo do objeto e o 

contextualiza no cenário nacional, por meio de uma apresentação dos marcos históricos da saúde na 

escola, além de apresentar o modo como ocorreu a aproximação da pesquisadora com o objeto de 

investigação e a relação deste com o processo de construção do estado da questão. 



21 

 

          Dando sequência, os objetivos descrevem a que o estudo se propõe; neste estudo, pretende-

se analisar em que dimensão ocorre a colaboração interprofissional no PSPE no município de 

Sobral - CE. 

        A revisão de literatura contempla os seguintes capítulos: Saúde e educação: encontro de 

saberes e práticas, onde apresenta a educação como um tema que representa diversas frentes de 

atuação para a promoção da saúde e faz um recorte histórico da articulação entre os setores da 

saúde e educação; Escolas Promotoras de Saúde: resgate histórico o qual delineia as primeiras 

ideias relacionadas à atenção à saúde escolar até alcançar a Iniciativa Regional das Escolas 

Promotoras de Saúde e à implementação de políticas públicas saudáveis, que se constitui num dos 

principais pilares das EPS; Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas: histórico e perspectivas, que 

abrange os objetivos e a importância do referido projeto para a promoção da saúde e a relação 

intersetorial entre os Ministérios da Saúde e Educação; Parâmetros Curriculares Nacionais: 

transversalidade para uma aprendizagem significativa; que contempla a elaboração destes 

parâmetros, suas finalidades e objetivos; Colaboração interprofissional: fortalecendo resultados 

para a promoção da saúde onde registra-se a relevância da integração entre disciplinas, saberes e 

práticas nas instituições que prestam serviços de saúde, para o fim de se evitar o excesso de 

lógica profissional das práticas nos serviços de saúde e modelo e tipologia de colaboração 

interprofissional, o qual apresenta um modelo e tipologia de avaliação da Colaboração 

Interprofissional, desenvolvido por Danielle D’Amour, que compõe o aporte teórico e 

metodológico deste estudo, com a descrição dos indicadores de colaboração interprofissional e os 

indicadores da colaboração interprofissional, de acordo com a tipologia. 

        O percurso metodológico descreve o itinerário percorrido para o alcance dos objetivos 

propostos, no cenário da experiência local; isto é, no município de Sobral. Trata-se de um estudo 

de caso, com abordagem qualitativa, utilizando como instrumentos de coletas de dados: análise 

de fontes documentais e questionários, os quais foram aplicados aos articuladores do PSPE nas 

escolas, aos articuladores do PSPE na Estratégia Saúde da Família, aos protagonistas juvenis e à 

coordenação municipal do PSPE. Para fins de organização, análise e discussão dos dados foi 

utilizado o modelo e tipologia de colaboração interprofissional de D’Amour, tendo sido 

respeitado os princípios éticos durante todas as fases do estudo. 

Os resultados e análise dos dados estão organizados sob os seguintes tópicos: O primeiro 

refere-se à implantação do PSPE no município de Sobral e a configuração do mesmo no cenário 
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atual. Em seguida descrevemos atividades desenvolvidas no PSPE. Posteriormente apresentamos 

produtos e resultados que foram alcançados após a implantação e implementação do PSPE no 

cenário local de Sobral e mais adiante contemplamos o nível de Colaboração Interprofissional no 

Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, no município de Sobral, sob a ótica de D’Amour (1997); 

modelo de colaboração este, utilizado como referencial teórico-metodológico deste estudo. 

         As considerações finais apresentam a importância do referencial teórico utilizado, as 

contribuições, limitações e inconclusões deste estudo, para que assim haja uma ampliação da 

compreensão das estratégias e sujeitos necessários ao fortalecimento da colaboração 

interprofissionais entre os articuladores do PSPE.    

        Enfim, este estudo em potencial visa à realização de uma análise acerca da colaboração 

interprofissional no contexto de trabalho do PSPE, no município de Sobral. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Delineamento do problema e relevância do estudo do objeto 

              

O Brasil possui mais de 54 milhões de pessoas na faixa etária de 10 a 24 anos de idade, o 

que representa 30,3% da população. Os sistemas de ensino abrigam aproximadamente 62% desse 

segmento populacional. Essa parcela expressiva de adolescentes e jovens estão expostas a riscos 

e relações de vulnerabilidade de caráter estrutural. Fatores externos, como o local em que 

habitam, os veículos de comunicação de massa, a indústria do entretenimento, as instituições 

sociais e o sistema legal e político, constituem importante influência na maneira como essas 

pessoas agem. Contudo, existem necessidades importantes para o desenvolvimento desse grupo 

populacional, como o acesso à educação formal, aos serviços de assistência à saúde, às atividades 

de lazer e às oportunidades profissionais (BRASIL, 2006a). 

 Deste modo os adolescentes apresentam vulnerabilidades e a representação das mesmas 

pode ser percebida através dos dados estatísticos que apresentam número expressivo de mortes 

por causas externas (acidentes de transporte, suicídios, agressões e homicídios), gravidez precoce, 

alto índice de desemprego, infecção por DST/AIDS, evasão escolar e envolvimento com drogas 

(ABRAMOVAY, 2002). 

            Ayres et al. (2003) particularizam as diferentes situações de vulnerabilidade dos sujeitos 

por meio de três componentes específicos e interligados: individual, social e programático ou 

institucional. Para os adolescentes é importante identificar todos esses aspectos que podem 

manter ou aumentar as situações de vulnerabilidade. O plano individual da vulnerabilidade 

contempla as questões comportamentais e de escolha por parte dos adolescentes, levando em 

conta as questões sobre conscientização. O componente social é constituído pelos aspectos 

relacionados ao acesso à educação, à informação e àquilo que envolva a capacidade de incorporar 

os conhecimentos relativos à vivência. No componente programático ou institucional, situam-se 

os aspectos referentes ao modo como as políticas e os programas sociais serão instituídos e 

operacionalizados, de forma a viabilizar a otimização ou não dos recursos sociais. 

 Assim os cenários, em que habitam fatores biológicos, sociais, psicológicos, culturais, 

econômicos e políticos, são potencialmente capazes de intensificar a vulnerabilidade das pessoas 

dessa faixa etária aos mais diversos agravos à saúde; daí a relevância em desenvolver políticas 

públicas saudáveis de modo intersetorial.  
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 As políticas públicas para a promoção da saúde no âmbito da educação formal, embora 

tenham um foco delimitado, são de natureza intrisecamente interdisciplinar e intersetorial, 

envolvem ações voltadas para pessoas e coletividades, dizem respeito a o presente e, com igual 

importância, refletem expectativas do futuro.  Contextualizadas, portanto, em universos teóricos, 

técnicos e políticos amplos e inter-relacionados.  

Neste contexto, Machado et al. (2007) delineia a importância da articulação de ações de 

educação em saúde como produtoras de um saber coletivo que estimula no indivíduo sua 

autonomia e emancipação para o cuidar de si próprio, de sua família e de seu entorno.  

É importante enfatizar que setores como a educação e a saúde quando assumem o 

compromisso compartilhado de desenvolverem estratégias promotoras de saúde, no caso da 

realidade do PSPE relacionadas à sexualidade dos adolescentes, devem considerar diversas 

dimensões, dentre estas: de gênero, de orientação e identidade sexual; do reconhecimento da 

diversidade étnico-racial; do resgate de valores éticos e do exercício da cidadania (BRASIL, 

2006a). 

 O Ministério da Saúde (2006a) identifica que a idade média de iniciação sexual dos 

brasileiros está em torno dos 15 anos de idade, o que enfatiza a necessidade de investimento em 

ações de promoção à saúde, voltadas à população adolescente e jovem e ao enfrentamento da 

vulnerabilidade à infecção por meio das DST e à gravidez não programada, no cenário da 

educação básica. 

 Nesse contexto, assegurar os direitos sexuais e reprodutivos da população como um todo, 

em especial de adolescentes e jovens, faz-se necessária, pois os direitos sexuais e reprodutivos 

são direitos humanos reconhecidos em leis nacionais. No que se refere aos reprodutivos, têm-se: 

o direito de as pessoas escolherem, de modo livre e responsável, sobre ter ou não filhos, 

quantidade e momento de tê-los, direito às informações, aos meios, aos métodos e às técnicas 

para ter ou não tê-los e, por fim, o direito de exercer a sexualidade e a reprodução sem 

discriminação, imposição e violência. Ao passo que os direitos sexuais incluem o direito da livre 

expressão de sua sexualidade; de escolha do parceiro sexual; de viver plenamente a sexualidade 

sem medo, vergonha, culpa e falsas crenças; de viver a sexualidade independentemente de estado 

civil, faixa etária e condição física; de escolha sobre praticar relação sexual; de expressar 

livremente sua orientação sexual; de manter relação sexual independente da reprodução; à prática 

de sexo seguro para prevenção da gravidez indesejada e de DST/HIV/AIDS; aos serviços de 
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saúde que garantam privacidade, sigilo e atendimento de qualidade e sem discriminação; à 

informação e à educação sexual e reprodutiva (BRASIL, 2006c). 

 O direito à informação é uma garantia assegurada pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente que, através do artigo 71, instituiu que “a criança e o adolescente têm direito a 

informação (...) que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento” (BRASIL, 

1990). 

 Em face ao exposto, evidencia-se que as ações de saúde e de educação são importantes na 

formação de sujeitos sociais e políticos e perpassam o desenvolvimento humano. Neste sentido, o 

espaço escolar deve assumir caráter inclusivo e plural e se constituir num local que incentive e 

promova o exercício da democracia, potencializando a construção de uma escola comprometida 

com as múltiplas dimensões sócio-políticas da sociedade; neste contexto em particular, com os 

adolescentes. (BRASIL, 2006a).  

 Desenvolver atividades que promovam a saúde no espaço escolar, considerando que este é  

permeado por relações sociais constantes, elucida a necessidade de colaboração interprofissional 

como algo significativo. Neste contexto; o termo colaboração apresenta-se em seu aspecto 

polissêmico, complexo e atual no sentido de responder às necessidades nos trabalhos em equipe, 

de forma especial nos serviços de assistência à saúde (D’AMOUR et al., 2005).  

 

1.2 Aproximação com o objeto de investigação  

 

 Em 2010, conheci o PSPE, a partir de então, despertei para aprofundar o conhecimento 

sobre o Projeto, por contemplar como público-alvo, adolescentes e jovens, devido às 

vulnerabilidades as quais estes grupos estão expostos.  

No intuito de buscar implementar ações de educação em saúde, as tecnologias são 

processos concretos que, a partir de uma experiência cotidiana e da pesquisa, podem desenvolver 

um conjunto de atividades que serão produzidas e controladas pelos seres humanos, podendo ser 

veiculados como artefatos ou como  saberes (estruturados), sistematizados e com controle de 

cada passo do processo. Assim, a tecnologia contribui para produção de conhecimentos a serem 

socializados, para dominação de processos e produtos, a fim de transformar a utilização empírica 

em uma abordagem científica (MONTEIRO; VARGAS; CRUZ; 2006). 
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  Como enfermeira com atuação na ESF, pude visualizar lacunas existentes nas ações 

voltadas à educação e promoção da saúde dos adolescentes e jovens, principalmente no que refere 

às questões de vulnerabilidade e necessidade da parceria entre ESF e Escola. Desenvolvemos 

algumas estratégias com vistas à superação deste distanciamento, a exemplo da elaboração de 

uma caderneta voltada à promoção da saúde de adolescentes. Utilizamos este material educativo 

numa escola estadual no território de nossa atuação na ESF. Inferimos que esta ação foi bem 

acolhida pela comunidade escolar, entendendo-a como tecnologia educacional e promotora de 

saúde; entretanto, não conseguimos avançar além desta experiência. 

As inquietações da prática e as diretrizes do PSPE se converteram em motivação para a 

elaboração de um projeto de pesquisa com vistas a analisar a implantação do PSPE no Estado do 

Ceará; o qual foi submetido ao processo seletivo para acesso ao Mestrado Acadêmico em Saúde 

da Família na Universidade Federal do Ceará.  

Em decorrência da falta de subsídios teóricos e práticos que permitissem analisar 

descritivamente a implantação do PSPE no Estado do Ceará, o tema anteriormente definido, foi 

redirecionado a partir da fase exploratória do campo, aliado à busca bibliográfica no exercício de 

identificação do estado da questão (ver item 1.3.1) e a referenciais que melhor respondessem as 

indagações. Assim, o tema da colaboração interprofissional perpassou a discussão considerando 

que o PSPE é um projeto intersetorial por princípio, envolvendo no mínimo seus proponentes que 

são as áreas da saúde e educação e que, portanto, sucinta a necessidade de colaboração entre os 

profissionais que o desenvolve. 

 

1.3.1 Estado da questão 

 

Partindo das orientações de Therrien e Therrien (2004), a fase da revisão bibliográfica 

visou a compreender melhor o estado da questão, cuja finalidade é permitir ao pesquisador, a 

partir de uma revisão bibliográfica rigorosa, a registrar como está situado na ciência atual ao seu 

alcance, seu tema ou objeto de investigação.  

O processo de construção do estado da questão, apresentado neste estudo, iniciou-se 

pela busca em bases de dados eletrônicas, utilizando diversas combinações de descritores de 

assunto, tais como: “Saúde Escolar” e “Educação em Saúde”; “Saúde Escolar” e “Promoção da 

Saúde”; “Saúde Escolar” e “Ação Intersetorial”; “Educação em Saúde” e “Ação Intersetorial”; 

“Promoção da Saúde” e “Ação Intersetorial”; “Saúde Escolar” e “Promoção da Saúde” e 
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“Programa Saúde da Família”; Saúde Escolar” e “Programa Saúde da Família” “Saúde Escolar” e 

“Serviço de Saúde Escolar” e “Programa Saúde da Família”; “Saúde Escolar” e “Serviço de 

Saúde Escolar” e “Promoção da Saúde”, “Colaboração interprofissional” e “Educação em 

Saúde”, “Colaboração interprofissional” e “Promoção da Saúde”, “Colaboração interprofissional” 

e “Saúde Escolar”, “Colaboração” e Educação em Saúde”, “Colaboração” e “Promoção da 

Saúde” e “Colaboração” e “Saúde Escolar”. 

Foi utilizado o sítio eletrônico da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) durante o 

período compreendido entre janeiro e fevereiro de 2012 e a partir dessa busca, foram obtidos os 

resultados que seguem:  

Quadro 1 - Resultados obtidos a partir da busca bibliográfica realizada pela BVS, Sobral - CE, 

2013. 

Descritores Resultados 

“Saúde Escolar” e “Educação em Saúde”  313 

“Saúde Escolar” e “Promoção da Saúde” 250 

“Saúde Escolar” e “Ação Intersetorial” 8 

“Educação em Saúde” e “Ação Intersetorial” 34 

“Promoção da Saúde” e “Ação Intersetorial” 181 

“Saúde Escolar” e “Promoção da Saúde” e 

“Programa Saúde da Família” 

0 

“Saúde Escolar” e “Programa Saúde da 

Família” 

2 

“Saúde Escolar” e “ Serviços de Saúde Escolar” 

e “Programa Saúde da Família” 

37 

Saúde Escolar” e “ Serviços de Saúde Escolar” 

e “Promoção da Saúde” 

21 

“Colaboração Interprofissional” e “Educação 

em Saúde” 

0 

“Colaboração Interprofissional” e “Promoção 

da Saúde” 

0 
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Nenhum dos termos produziu resultados idênticos. A opção de utilizar a linguagem 

controlada na busca ocorreu por evitar eventuais ambiguidades de informações para a pesquisa. 

Para os descritores “Saúde Escolar”, “Promoção da Saúde” e “Programa Saúde da 

Família”, “Colaboração interprofissional” e “Educação em Saúde”, “Colaboração 

interprofissional” e “Promoção da Saúde”, “Colaboração interprofissional” e “Saúde Escolar”, 

“Colaboração” e Educação em Saúde”, “Colaboração” e “Promoção da Saúde”, “Colaboração” e 

“Saúde Escolar” não foram encontrados documentos para a consulta. 

Os trabalhos não foram filtrados no que se refere ao ano de publicação, ou seja, foram 

consultados os títulos e/ou resumos de todas as 846 referências encontradas, de forma a permitir 

maior aproximação com os documentos produzidos sobre o tema, no decorrer do tempo.  

Esses trabalhos apresentavam como temas mais tratados aqueles relacionados às 

concepções, percepções, práticas e atitudes de escolares, pais de escolares e professores, no 

desenvolvimento de ações de educação e promoção de saúde e de abordagem de predominância 

quantitativa. As pesquisas mostraram a importância da realização de ações de educativas em 

saúde nos espaços escolares. Evidenciou-se que os pais de escolares, os escolares e professores 

informados podem funcionar como difusores da informação em saúde na sua comunidade, sendo 

capazes de atuar de forma relevante na prevenção e controle de doenças e, principalmente, na 

promoção da saúde.  

Estes estudos demonstram ainda a importância da implantação e implementação de 

programas preventivos, educativos e promotores de saúde nas escolas, sendo de grande 

necessidade a realização de um trabalho sistemático, que extrapole as ações pontuais, articulado 

ao projeto-político-pedagógico das escolas, uma vez que a prática de educação em saúde nos 

espaços escolares brasileiros possibilita dinamizar o processo educativo como um todo, refletindo 

em mudanças de comportamento dos atores envolvidos.  

“Colaboração Interprofissional” e “Saúde 

Escolar” 

0 

“Colaboração” e Educação em Saúde” 0 

“Colaboração” e “ Promoção da Saúde” 0 

“Colaboração” e “ Saúde Escolar” 0 

Total 846 
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 Como foi possível observar, estudos que sinalizassem o desenvolvimento da colaboração 

interprofissional junto às ações de educação em saúde e promoção da saúde não foram 

encontrados nessa busca, situação que denota a relevância de estudos que apresentem a 

intencionalidade de averiguá-las. 

 No desenvolvimento de um estudo de revisão sobre colaboração, D’Amour et al. (2005), a 

colaboração é apresentada como conceito plural, entretanto, o qual implica na idéia de 

compartilhamento e de uma ação coletiva norteada por objetivos comuns, harmonicamente entre 

os integrantes de uma equipe de trabalho. Neste estudo, elas descrevem alguns conceitos que 

esclarecem o constructo da colaboração, como: interdependência, compartilhamento, parceria e 

poder.  

 Por Interdependência compreende-se o desejo comum dos profissionais integrantes de 

uma equipe de assistir às necessidades do cliente/usuário, desenvolvendo uma tendência maior 

para a mútua dependência, do que para a autonomia e originando um trabalho sinérgico, como 

resultado. O compartilhamento é o modo como os membros de uma equipe compartilham 

responsabilidades, valores e processos de tomadas de decisão, planejando e intervindo em 

práticas que exigem colaboração. Parceria (ou sociedade) é entendida como a noção de dois ou 

mais atores envolvidos em tarefas colaborativas, caracterizando-se por uma relação de 

coleguismo, o qual demanda que a comunicação ocorra de forma clara e honesta, com confiança 

e reconhecimento do valor do outro. E finalmente, o poder é o empoderamento simultâneo de 

cada integrante da equipe e reconhecimento desta distribuição de poder, constituindo-se como um 

produto das interações sociais entre os integrantes da equipe (D’AMOUR et al., 2005). 

              O cotidiano profissional é permeado por relações sociais constantes que ocorrem nas 

organizações de trabalho; assim, a colaboração interprofissional se constitui num tema de grande 

significado no contexto dessas organizações; apresentando-se em seu aspecto polissêmico, 

complexo e atual no sentido de responder às necessidades nos trabalhos em equipe, de forma 

especial nos serviços de assistência à saúde (D’AMOUR et al., 2005).  

           D’Amour e Oandasan (2005) descrevem que, no âmbito da saúde, 

interprofissionalidade é uma resposta para as fragmentadas práticas de cuidado que ocorrem nas 

realidades de saúde, nas quais  profissionais oriundos de diferentes disciplinas e de diferentes 

organizações, com múltiplos conceitos e compreensões do cliente e de suas necessidades,  

tendem a apresentar respostas e soluções para o cuidado dos clientes de modo fragmentado.  
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As autoras antes referidas (2005) definem interprofissionalidade, como o 

desenvolvimento de uma prática coesa, envolvendo profissionais de diferentes disciplinas e como 

processo através do qual os profissionais refletem e desenvolvem suas práticas para fornecer uma 

resposta integrada e coerente para as necessidades de seu cliente, família e população como um 

todo. 

O PSPE apresenta um enfoque promotor de saúde, preventivo de doenças e educativo para 

a saúde, através do desenvolvimento de ações que visam assegurar aos adolescentes e jovens, o 

acesso à informação e à saúde, por meio de ações de caráter interdisciplinar, intersetorial, 

interinstitucional e interprofissional. 

A interprofissionalidade advém da preocupação dos profissionais em reconciliar suas 

diferenças e opiniões, algumas vezes conflituosas, interagindo e compartilhando práticas e 

saberes no intuito de resolver e explorar questões variadas sobre o cuidado, buscando estimular o 

grau de  participação do cliente, uma vez que o cuidado fornecido ao cliente e sua disposição em  

participar da assistência que lhe é prestada são fatores fundamentais para esta abordagem e na 

qual requer uma mudança de paradigma, uma vez que a prática interprofissional tem 

características próprias no que se referem a valores, códigos de conduta e modos de trabalho 

(D’AMOUR; OANDASAN, 2005). 

Essas premissas convergem com as finalidades do PSPE, no qual o espaço escolar 

configura-se como cenário importante para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde 

com a participação e colaboração de diversos profissionais, dos estudantes e seus familiares.  

Estudar a colaboração interprofissional no PSPE é reconhecidamente relevante pela 

oportunidade de analisá-la neste projeto intersetorial, sinalizando a evidência de potencialidades e 

fragilidades nas relações entre os profissionais envolvidos, além das possibilidades de fortalecer o 

desenvolvimento teórico-conceitual sobre colaboração interprofissional e enriquecer a literatura 

científica acerca deste tema de considerável relevância para a concretização de práticas efetivas 

em saúde. 

Em face ao exposto, pretende-se descrever o processo de colaboração interprofissional no 

PSPE no município de Sobral. Desdobram desta intencionalidade as seguintes questões 

norteadoras: Quais os sujeitos envolvidos nesse Projeto? Quais os cenários e setores em que estão 

articuladas as propostas do PSPE? Quais as atividades realizadas no âmbito do Projeto? Quais os 
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produtos e/ou resultados alcançados nesse processo? Como ocorre a lógica da colaboração entre 

profissionais envolvidos no desenvolvimento das ações do Projeto? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Analisar em que dimensão ocorre a colaboração interprofissional no PSPE no município de 

Sobral - CE. 

 

2.2 Específicos 

 

 Identificar os sujeitos envolvidos no desenvolvimento das ações do PSPE, no município de 

Sobral; 

 Identificar as instituições/setores participantes no desenvolvimento das ações do PSPE, no 

município de Sobral; 

 Descrever as atividades realizadas no âmbito do Projeto, no município de Sobral;  

 Identificar os produtos e/ou resultados alcançados após a implantação do PSPE, no 

município de Sobral; 

 Examinar como ocorre a lógica da colaboração interprofissional entre os sujeitos envolvidos 

no desenvolvimento das ações do PSPE. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Saúde e educação: encontro de saberes e práticas 

  

 A Comissão Nacional dos Determinantes Sociais de Saúde (CNDSS), em 2008, 

considerou que fatores sociais, econômicos, culturais, étnico/raciais, psicológicos e 

comportamentais podem influenciar no surgimento de problemas de saúde na população. Em 

consonância, a Política Nacional de Promoção da Saúde do SUS considera esses determinantes 

do processo saúde-doença, ao passo que otimiza formas abrangentes de intervenções em saúde, 

consoante com as seguintes diretrizes propostas pelo Ministério da Saúde: integralidade, 

equidade, acessibilidade, participação social, informação, educação e comunicação,  

sustentabilidade e intersetorialidade (BRASIL, 2006d). 

O movimento de promoção da saúde surgiu formalmente no Canadá, com a divulgação do 

documento A new perspective on the health of canadians, também conhecido por Informe 

Lalonde, documento oficial do governo do Canadá, que define o conceito do campo de saúde 

como constituído por quatro componentes: biologia humana, meio ambiente, estilo de vida e 

organização da atenção à saúde (BUSS, 2000). 

Como marco da Promoção da Saúde, aconteceu a Primeira Conferência Internacional de 

Promoção da Saúde que teve como produto a Carta de Otawa, a qual apresenta cinco campos de 

atuação da promoção da saúde: elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis; 

criação de ambientes favoráveis à saúde; fortalecimento da ação comunitária; desenvolvimento 

de habilidades individuais e reorientação dos sistemas e serviços de saúde. Destaca-se ainda a 

perspectiva de ampliação do conceito de saúde, como o mais completo bem-estar físico, mental e 

social, determinado por condições biológicas, sociais, econômicas, culturais, educacionais, 

políticas e ambientais (BRASIL, 2002).  

A Lei nº 8.080/90, artigo 12, estabelece a criação de comissões intersetoriais de 

âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e 

órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil, com a finalidade de 

articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não 

compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 1990). 

Historicamente, no que se refere à articulação entre os setores da saúde e educação, 

em 1999, foi criado o grupo matricial para articular a política intersetorial de prevenção das 
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DST/AIDS, voltada à população jovem. Em 2003, foi lançado o Projeto Saúde e Prevenção nas 

Escolas. Em 2005, com o objetivo de subsidiar a Política Nacional de Educação em Saúde nas 

Escolas, foi instituída a Portaria Interministerial nº 749, de 13/05, que constitui a Câmara 

Intersetorial na formulação de proposta da elaboração de diretrizes (BRASIL, 2006a). 

Nessa perspectiva, é notória a importância da criação de ambientes saudáveis, sendo a 

escola considerada espaço social estratégico, por sua potencialidade de contribuição à saúde de 

grupos populacionais específicos a elas relacionados, consequentemente, impactando sobre a 

população em geral. 

A educação é um tema que representa diversas frentes de atuação para a promoção da 

saúde, dentre estas se enfatiza a capacitação dos profissionais de saúde e o incentivo à pesquisa e 

à promoção da saúde dos alunos brasileiros. 

Para Freire (1987), a Educação não é uma doação ou imposição, mas uma devolução 

dos conteúdos coletados na própria sociedade, que depois de sistematizados e organizados, são 

devolvidos aos indivíduos na busca por uma construção de consciências críticas frente ao mundo. 

Corroborando, Bastos (1979), afirma que a educação para a saúde escolar não deve se limitar a 

simples informações de assuntos sobre saúde. Os objetivos a serem atingidos são no sentido não 

somente de contribuir para que adquiram conhecimentos, mas, principalmente, para que sejam 

auxiliados a adquirirem ou reforçarem hábitos, atitudes e conhecimentos relacionados à prática e 

à adoção de comportamentos saudáveis. 

Os educadores devem estar preparados para a discussão acerca de promoção da 

saúde, de modo crítico e contextualizado, vinculando ao tema saúde às condições de vida e 

direitos do cidadão. Portanto, as questões sobre saúde estão se tornando cada vez mais 

necessárias no cenário escolar. 

Para Focesi (1990), promover saúde é uma estratégia complexa que implica a 

compreensão da relação do homem ou das populações com sua história, seus padrões de 

desenvolvimento, suas relações com o mundo, com seu ambiente sociocultural, com suas 

necessidades, direitos e condições de vida. 

De acordo com a participação ativa dos adolescentes e jovens, pressupõe-se um 

compromisso com os princípios democráticos. Protagonismo juvenil é a participação em 

atividades que ultrapassem o âmbito de seus interesses individuais e que podem ter como espaços 

para a concretização destas, a escola e demais espaços comunitários. É um processo de 
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construção de cidadãos mais autônomos, críticos e autodeterminados e de uma sociedade mais 

democrática, solidária e aberta (COSTA, 2010). 

Consoante com o exposto, para o Ministério da Saúde (2006a), o protagonismo e 

compromisso do setor da saúde na articulação intersetorial torna-se cada vez mais importante nas 

várias esferas de decisão, pela pertinência de considerar aspectos ligados ao processo saúde-

adoecimento como parte de políticas específicas de todos os setores envolvidos com a melhoria 

da qualidade de vida da população. 

Para Iervolino (2000), as escolas surgem como importantes espaços 

institucionalizados, nos quais é possível gerar autonomia, participação crítica e criatividade para 

as ações de promoção da saúde, que devem partir de uma visão integral, multidisciplinar do ser 

humano. Nesta relação entre saúde e escola, surge a possibilidade de construção coletiva da 

escola produtora de saúde, como uma proposta que envolva estudantes, profissionais, 

comunidade escolar, órgãos governamentais, gestores de sistemas de saúde e educação, 

movimentos sociais, associações, grupos, famílias e toda a comunidade (BRASIL, 2005). 

 

3.2 Saúde na escola: marcos históricos  

 

O início do movimento social de saúde escolar no cenário internacional ocorreu na 

Europa, por volta do século XVIII. As primeiras escolas medievais encontravam-se em 

monastérios e o ensino nestas estava direcionado aos futuros monges, que recebiam orientações 

religiosas e à plebe que eram familiarizados e simultaneamente controlados pelo Estado 

(FERRIANI, 1991). 

No século XVIII passou a existir uma divisão de classe social escolar, o sistema de ensino 

popular e da burguesia. O ensino que antes era unificado passou a ser dividido em graus. O 

primário era frequentado por todos; ao passo que o segundo seria destinado à classe privilegiada 

(FERRIANI, 1991). 

Ainda conforme a autora supracitada, em decorrência das mudanças ocasionadas pela 

Revolução Industrial, surgem doutrinas médicas as quais relacionam as condições de vida à 

ocorrência de enfermidade. A saúde escolar então, é intensamente influenciada por três doutrinas 

médicas: Polícia Médica, Sanitarismo e Puericultura. 
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 No Brasil, até o século XIX, não se tem registro de políticas direcionadas à saúde. Na 

época do Brasil-Colônia as escolas brasileiras apresentavam o objetivo de transferir os valores 

europeus aos nativos brasileiros e eram espaços voltados ao ensino superior de uma elite religiosa 

e também para a alfabetização de índios e filhos de portugueses (FERRIANI, 1991). 

 Na passagem do Brasil-Império para República, a educação deixou de ser vinculada 

apenas à Igreja. Na época da República Velha, período compreendido entre 1889 a 1930, houve a 

construção de muitas escolas; entretanto a educação se configurava como elitista e direcionada às 

classes hegemônicas. 

 As ações de educação em saúde no cenário escolar datam de 1910, ao se enfatizar o corpo, 

controle de epidemias, moralização de costumes e o disciplinamento das condutas dos indivíduos, 

em especial daqueles de poder aquisitivo baixo (CATRIB et al., 2003). 

 Após o ano de 1920 a educação no Brasil absolveu influência da denominada pedagogia 

da Escola Nova; modelo este que ao reconhecer as diferenças individuais, modificou o sistema 

educacional brasileiro (FERRIANI, 1991). 

 Na década de 30 foi aprovada a Constituição de 1934 na qual se estabeleciam a gratuidade 

e obrigatoriedade do ensino primário, passando a educação a ser reconhecida como necessidade 

social e econômica. Em 1939, o então Presidente do Brasil, Getúlio Vargas, suspendeu a 

universalidade da educação. Ao passo que, na Constituição de 1946 o direito universal à 

educação foi restabelecido (FERRIANI, 1991). 

 A autora supracitada apresenta que no período compreendido entre 1961-1964, vários 

projetos de educação foram incentivados, inclusive os de Paulo Freire e um novo ministro veio 

garantir gratuidade a todos no acesso à educação. Em contrapartida, em 1964, em decorrência da 

revolução militar, os movimentos envolvendo o setor da educação foram interrompidos e como 

consequência, a maior parte das crianças em idade escolar ficaram fora da escola e passaram a 

frequentar o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) .  

 Bello (1993) delineia que o MOBRAL surgiu como um prosseguimento das campanhas 

de alfabetização de adultos iniciadas com Lourenço Filho; ao passo que, com um cunho 

ideológico fortemente diferenciado do que vinha sendo feito até então. Embora documentos 

oficiais negarem, a principal preocupação do MOBRAL era apenas fazer com que os seus alunos 

aprendessem a ler e a escrever, sem uma preocupação maior com a formação do ser humano 

como um todo. 
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 A saúde escolar assume um caráter biológico nos anos 70 se resumindo em exames físicos 

e clínicos, obrigatório para o ingresso do aluno na escola (FERRIANI, 1991). Acerca dos 

cuidados primários em saúde, em setembro de 1978, no Cazaquistão, ocorreu a Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, a qual originou a Declaração de Alma-Ata que 

estabeleceu como principal meta, Saúde para todos no ano 2000 e registrou ações importantes 

relacionadas à educação em saúde, descrevendo que os cuidados primários à saúde envolvem a 

participação de diversos setores do desenvolvimento nacional e comunitários, tais como: 

agricultura, pecuária, produção de alimentos, a indústria, educação, habitação, obras públicas, 

comunicações e diversos outros setores (BRASIL, 2001). 

Em 1986, no Canadá, ocorreu a Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da 

Saúde, a qual culminou com a promulgação da Carta de Otawa, que estabeleceu um novo marco 

conceitual, ao definir a promoção da saúde como “o processo de capacitação da comunidade para 

atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle 

desse processo” (BRASIL, 2002, p. 19). Esta Carta apresenta cinco campos de ação da promoção 

da saúde, que estão intrinsecamente relacionados à temática de saúde escolar: elaboração de 

políticas públicas saudáveis, criação de ambientes favoráveis à saúde, desenvolvimento de 

habilidades individuais, fortalecimento da ação comunitária e reorientação dos sistemas e 

serviços de saúde (BRASIL, 2001). 

 No Brasil há o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação cuja função é o 

provimento de recursos e a execução de ações para o desenvolvimento e garantia da educação de 

qualidade a todos os brasileiros. A partir daí, foi criado em 1984 o Programa Nacional de Saúde 

do Escolar, o qual veio conceder suporte financeiro aos municípios para a realização de consultas 

oftalmológicas, compra e distribuição de óculos para os alunos matriculados na 1ª série do ensino 

fundamental que apresentassem problemas visuais (BRASIL, 2012). 

 Desde então foi possível inferir que longitudinalmente o sistema educacional passou por 

significativas transformações, porém é perceptível que a perspectiva biomédica ainda persiste e 

que a saúde escolar no país ainda é um conceito restrito aos serviços oferecidos, assim a 

construção de um pensamento que contemple as dimensões sociais e políticas do ser humano é 

fundamental (PETRAGLIA, 1995). 

 Na década de 1980, as críticas do setor educacional ao da saúde sinalizavam para um 

papel utilitarista da saúde para com a educação e que este apenas se utilizava do ambiente escolar 
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para atingir aos objetivos específicos e não se configurava como parceiro para a concretização de 

ações de saúde na comunidade educativa. Simultaneamente, estudos atestavam que medidas de 

educação para a saúde com foco na prevenção e no controle de doenças, não estabeleciam 

mudanças de atitudes, nem promoviam opções saudáveis de vida que pudessem diminuir 

situações de risco, envolvendo a comunidade escolar (BRASIL, 2006a). 

A Segunda Conferência Internacional de Promoção da Saúde ocorreu em 1988, em 

Adelaide, Austrália e apresentou como eixo central as políticas públicas voltadas para saúde e 

apresentaram como pré-requisitos para o desenvolvimento social e da saúde: paz e justiça social, 

alimentação saudável e água potável; educação e moradia decentes; um papel profícuo na 

sociedade e renda adequada; conservação dos recursos naturais e proteção do ecossistema 

(BRASIL, 2001). 

De acordo com Lopes et al. (2010) a educação em saúde é uma temática evidenciada nas 

Cartas e Declarações de Promoção da Saúde. Os documentos expressam diferentes dimensões da 

educação, sendo identificada, por exemplo: nos processos de empowerment; no reforço da ação 

comunitária; no desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais; como opção de estilos de vida 

saudável; na participação popular; na capacitação da população para tomar decisões favoráveis à 

sua saúde e para participar no processo de decisão política, entre outros, sempre com os objetivos 

de ampliação e fortalecimento dos saberes e práticas relacionadas às ações de promoção da saúde.  

Estas ações ocorrem em vários espaços sociais, em que habitam as pessoas, e a escola 

surge como um cenário de atuação importante. A promoção da saúde na escola tem o intuito de 

promover repercussões positivas nos integrantes da comunidade escolar, desse modo, a expressão 

“saúde na escola” designa o campo constituído por concepções, diretrizes, programas, projetos e 

ações relacionadas à saúde que ocorrem no âmbito escolar (VALADÃO, 2004).  

 No entanto é importante salientar que não existia no Brasil um documento que 

referenciasse e/ou norteasse os currículos propostos pelas 27 secretarias estaduais de educação 

que formavam o estado brasileiro até o ano de 1995, sendo que em 1996 foi aprovada a Lei das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, considerada lei máxima da educação nacional que 

estabeleceu como competência do Estado o estabelecimento de diretrizes para nortear os 

currículos de forma a orientar uma formação básica unificada no país. A referida Lei abrange os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para educação fundamental (BRASIL, 1996; PRADO, 

2000). 
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No contexto mundial, no campo da saúde, as discussões aconteceram na Terceira 

Conferência Internacional de Promoção da Saúde que ocorreu em Sundsvall na Suécia, em 1991, 

a qual trouxe a temática acerca de ambientes favoráveis à saúde, valorizando a criação destes 

ambientes favoráveis e promotores de saúde.  Dentre estes, configura-se o ambiente escolar. Em 

julho de 1997, em Jacarta, Indonésia, foi proferida a Quarta Conferência Internacional de 

Promoção da Saúde. Esta analisou as conferências anteriores no tocante às contribuições, metas 

alcançadas, aos conhecimentos acumulados sobre promoção da saúde, formulação de novas 

estratégias para enfrentamentos de novos desafios à promoção da saúde e reafirmação de antigos 

acordos pactuados (BRASIL, 2001). Por inferência a criação de ambientes potencialmente 

saudáveis se configuravam como estratégias potentes com vistas à promoção da saúde 

 Na década de 1990, a escola conquistou importante espaço nas representações 

internacionais. Nesse âmbito, vários projetos e estratégias foram instituídos para implantar e 

implementar atividades promotoras de saúde, a exemplo da Rede Latino-Americana de Escolas 

Promotoras de Saúde (OPAS, 1996), em que modelos e guias para ação foram construídos, 

visando a instrumentalização dos sistemas de educação na elaboração de estratégias, políticas e 

programas direcionados à saúde na esfera escolar. Esta iniciativa aduziu apoio aos setores da 

saúde, educação e outros envolvidos, na definição de prioridades de saúde escolar e das ações 

para criação e implementação de ambientes escolares saudáveis. 

 Neste contexto, o ambiente escolar assume relevante relação com a comunidade escolar e 

seu entorno. Várias relações acontecem, envolvendo alunos, familiares, professores, corpo 

técnico e administrativo escolar e demais membros da comunidade, situação que corrobora para a 

escola se constituir num potencial espaço para promoção da saúde. 

 Sobre a articulação intersetorial entre saúde e educação, destaca-se que, em 1999, houve a 

criação do grupo matricial para articular a política intersetorial de prevenção das Doenças 

Sexualmente Transmissíveis/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (DST/AIDS) voltada para 

a população jovem, atendendo à Lei nº 8.080/90, que, no artigo 12, estabelece a criação de 

comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, 

integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade 

civil, com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução 

envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2006a; 

BRASIL, 1988). 
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Com essa dupla intenção ministerial, o tema da promoção da saúde na escola torna-se um 

eixo de importante trabalho no âmbito nacional, deixando clara a visão de que a escola é um 

espaço de ensino-aprendizagem, convivência e crescimento importante, no qual se adquirem 

valores fundamentais. A escola é o lugar ideal para o desenvolvimento de programas da 

Promoção e Educação em Saúde de amplo alcance e repercussão, já que exerce uma grande 

influência sobre seus alunos nas etapas formativas e mais importantes de suas vidas 

(GONÇALVES et al., 2008). 

No Brasil em 2003, houve o lançamento do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas 

(PSPE), por meio de uma parceria entre os Ministérios da Educação e da Saúde, com o apoio da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), do Fundo de 

População das Nações Unidas (UNFPA) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF). O PSPE é um exemplo de projeto intersetorial, constituindo-se num modo inovador 

rumo à promoção de saúde de adolescentes e jovens, representando um salto na integração dos 

sistemas de saúde e educação. A integração intersetorial, inclusive com a sociedade civil, é uma 

constante em todas as fases do Projeto, o qual reconhece o sujeito integral como foco das diversas 

políticas públicas (BRASIL, 2006a). 

 Em 2005, foi instituída a Portaria Interministerial 749, a qual constitui a Câmara 

Intersetorial na formulação de proposta da elaboração de diretrizes com a finalidade de subsidiar 

a Política Nacional de Educação em Saúde nas Escolas. Por meio do Decreto Presidencial nº 

6.286/2007, foi instituído o Programa Saúde na Escola (PSE) (BRASIL, 2006a; BRASIL, 2007). 

 Para responder aos objetivos do PSE tornar-se imprescindível o desenvolvimento de ações 

intersetoriais. O processo de desenvolvimento de ações intersetoriais implica troca e construção 

coletiva de saberes, linguagens e práticas, entre os diversos setores envolvidos na tentativa de 

equacionar questões sanitárias, de modo a permitir a maximização da capacidade de visualizar e 

modificar a atuação, partindo do convívio com outros setores, com o intuito de cessar com a 

fragmentação na abordagem do processo saúde-doença, e tornando possível a produção de 

soluções inovadoras no tocante à melhoria da qualidade de vida (BRASIL, 2006a).  

Num cenário de globalização, a discussão acerca da Promoção da Saúde vem assumido 

centralidade. Em Bangkok, 2005, na VI Conferência Internacional de Promoção da Saúde, foram 

destacadas ações, compromissos e promessas necessários para abordar os determinantes da saúde 

em um mundo globalizado por meio de ações promotoras de saúde. Nesta foi considerado que a 
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globalização abre novas oportunidades para a cooperação no intuito de melhorar a saúde e reduzir 

riscos de saúde transnacionais. Dentre as oportunidades destacou a melhoria das tecnologias de 

informação e comunicação, bem como melhorias nos mecanismos para a governança global e 

para compartilhar experiências. Destacaram ainda os desafios da promoção da saúde num mundo 

globalizado, considerando a saúde como produto da responsabilidade central de todos: governos, 

organizações internacionais, setor privado, sociedade civil, Organização Não-Governamental 

(ONG) e comunidades (WHO, 2005). 

 No Estado do Ceará, o PSPE foi implantado em 2004 e em 2012 já contemplava os 184 

municípios cearenses. No contexto da experiência na qual este estudo desenvolve-se, este Projeto 

foi implantado oficialmente em 2009. Como precursor desse Projeto, teve-se o Projeto Amor à 

Vida, que se constituía de uma ação social, educativa e preventiva sobre sexualidade e saúde 

reprodutiva, promovida pelo Governo do Estado, para adolescentes de 12 a 17 anos, coordenado 

pelas Secretarias de Ação Social, Saúde e Educação Básica, do Conselho Cearense dos Direitos 

da Mulher e do UNFPA, apoiados pelo Ministério da Saúde e UNICEF (CEARÁ, 2004). 

No município de Sobral, importantes avanços na organização e reestruturação do sistema 

de saúde vêm sendo empreendidos para o atendimento aos adolescentes e aos jovens. Uma 

importante estratégia para suprir a carência de profissionais capacitados para o acompanhamento 

e apoio a esta faixa etária da população é a capacitação conjunta de profissionais de diversas 

áreas (saúde, ação social e educação), por meio de um curso de Especialização em Atenção 

Integral à Saúde do Adolescente, promovido pela Escola de Formação em Saúde da Família 

Visconde de Sabóia (SOBRAL, 2010). 

Inseridos neste contexto, os avanços ocorridos em Sobral, citados acima, objetivam uma 

maior integração entre as instituições que trabalham com crianças, adolescentes e jovens para a 

expansão das ações de promoção da saúde, da organização da atenção aos adolescentes e 

melhoria do ambiente escolar. Estas ações, além de priorizarem um atendimento integral, 

intersetorial e multidisciplinar dos jovens e adolescentes, elas contribuem para a redução da 

gravidez não planejada na adolescência, para a redução do uso indevido de substâncias 

psicoativas entre adolescentes e jovens, para o aumento do percentual de adolescentes que 

adotam hábitos e estilos de vida saudáveis, para a redução do número de mortes de adolescentes e 

de jovens por causas externas, para promover uma maior integração entre as instituições que 
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trabalham com adolescentes e com jovens, para a promoção de uma cultura de paz na família e 

para fortalecer o protagonismo juvenil e social no município de Sobral (SOBRAL, 2010).   

Sucupira et al. (1989 apud CYRINO; PEREIRA, 1999), relatam que a análise dos 

programas de saúde escolar desenvolvidos no Brasil, ainda hoje, permite observar que, embora 

preocupados com uma ação ampla, de modo geral, eles têm, na prática, uma linha assistencialista 

com predomínio de subprogramas isolados, como a assistência odontológica, oftalmológica e 

psicológica. Ou seja, a saúde escolar reproduz o paradigma de caráter assistencialista da atenção 

em saúde em geral, que prioriza o indivíduo e partes dele, em detrimento da coletividade e do 

todo.  

A VII Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde foi realizada em 2009, em 

Nairóbi, Quênia, destacou os aspectos: Justiça Social, maior poder às comunidades no domínio 

social, psicológico e político e criação de condições que permitam às pessoas um maior controle 

sobre as suas próprias vidas (DIARRA-NAMA, 2009). Entende-se que a promoção da saúde do 

adolescente e o potencial da intersetorialidade para favorecê-la no espaço escolar expressos como 

fundamentos do PSE, apresentam-se como favorável à interação e protagonismo dos sujeitos na 

superação de situações desfavoráveis e maior controle sobre suas próprias vidas como propôs a 

VII Conferência.  

Assim a escola se caracteriza como espaço privilegiado por proporcionar interação entre 

adolescentes e jovens, professores, profissionais de saúde, família e comunidade, além de 

desenvolver conhecimentos e habilidades, visando ao desenvolvimento de uma vida saudável. 

Nesse contexto, o PSPE considera a escola como um ambiente propício para articulação de 

políticas sociais voltadas para os adolescentes, mediante a participação da comunidade escolar e 

representantes da sociedade civil como um todo (BRASIL, 2006a; TORRES, 2009).  

Ao desenvolver cenários que valorizem a construção do cuidado em saúde e que 

possibilitem aos educandos se apropriarem adequadamente do conhecimento, estes podem 

transformar os cenários em uma prática significativa. Fato este relacionado ao empowerment
1
, 

cujos indivíduos são capacitados para assumirem controle sobre fatores que incidam sobre a 

saúde; isto é, educar com vistas a socializar a informação, compartilhar as responsabilidades, 

                                                 
1 Conforme CARVALHO (2004), a inexistência do termo "empoderamento" na língua portuguesa e seus múltiplos sentidos 

exibem a dificuldade de traduzir de forma fidedigna "empowerment" para o português. Diante disso, optou-se por utilizar neste 
estudo, o termo "empowerment". 
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reforçando a saúde como um direito de todos e democratizando processos de tomada de decisão 

(BRASIL, 2005).  

De acordo com Carvalho (2004), a implementação de práticas que apresentem como meta 

o “empowerment”comunitário demanda estratégias educativas que valorizem a criação de 

espaços públicos (rodas e grupos de discussão, colegiados...) e a participação dos indivíduos e 

coletivos na identificação e na análise crítica de seus problemas.  

O autor supracitado comenta ainda, que os teóricos do “empowerment comunitário” 

influenciados por Paulo Freire preconizam a efetivação de um projeto pedagógico que assuma a 

educação na perspectiva de uma prática libertária. Este projeto, que alguns denominam de 

“empowerment education” e que poderia ser igualmente denominado de “educação popular” e/ou 

“educação para a transformação” busca cessar com métodos educativos centrados no exercício do 

“poder sobre” o outro, substituindo-o por métodos que valorizem o debate e a discussão de idéias, 

opiniões e conceitos com vistas à solução de problemas (“poder com”). Assim sendo, o 

“empowerment education” busca contribuir para a emancipação humana por meio do 

desenvolvimento do pensamento crítico e o estímulo a ações que tenham como objetivo realizar a 

superação das estruturas institucionais e ideológicas de opressão, considerando os indivíduos e 

grupos socialmente excluídos como cidadãos portadores de direitos.  

Assim sendo, o processo de construção do conhecimento, tomando como base as 

reflexões da práxis de educação em saúde sinaliza para a necessidade de efetivar um processo 

educativo em saúde, envolvendo a comunidade através de um processo participativo que permita 

uma reflexão crítica da realidade e dos fatores determinantes de uma vida saudável (MACHADO 

et al., 2007). 

 

3.3 Escolas Promotoras de Saúde: resgate histórico 

 

No fim do século XVIII e início do século XIX, o médico alemão Johann Peter Frank 

elaborou o System Einer Vollständigen Medicinischen Politizei, mais conhecido como Sistema 

Frank, o qual apresentou as primeiras ideias relacionadas à atenção à saúde escolar e que 

contemplava diversos outros aspectos de saúde, além da saúde escolar, como: demografia, 

casamento, procriação, puerpério, saúde infantil, medicina militar, doenças infectocontagiosas, 
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vestuário, esgotos, suprimento de água e prevenção de acidentes, tendo sido atribuído ao mesmo, 

o reconhecimento de pai da saúde escolar (LIMA, 1985). 

O Sistema Frank resultou na proposição de um código de saúde amplo, elaborado por 

Franz Anton Mai, que enfatizava principalmente a educação.  Sua primeira lei se referia aos 

deveres de um oficial de saúde e propunha que este agisse nos colégios, orientando tanto as 

crianças quanto os professores sobre promoção e manutenção da saúde (ROSEN, 1979).  

Conforme Lima (1985), no Brasil, a higiene escolar somente veio ganhar impulso a 

partir do início do século XX.  Nessa época, o contexto histórico-social estava marcado por 

intensa imigração e o país sofria com as más condições de saúde pública. Doenças como varíola, 

epidemias de cólera, peste bubônica e febre amarela urbana e uma alta incidência de doenças 

como malária, sífilis, tuberculose e hanseníase atingiam várias pessoas e uma alta mortalidade 

ocorria na população em geral. A saúde ou higiene escolar, como era normalmente denominada, 

ocorreu em meio a uma tríade de doutrinas: da polícia médica, que ocorria pela inspeção das 

condições de saúde das pessoas envolvidas com o ensino; do sanitarismo, pela prescrição sobre 

salubridade dos locais de ensino; e da puericultura, por meio da difusão de regras de viver para 

alunos e professores. 

A saúde escolar ou higiene escolar propunha medidas de higiene para os escolares, 

com o objetivo de evitar que doenças contagiosas chegassem às escolas. Pretendia promover 

saúde através de medidas intervencionistas e inspecionistas, relegando os determinantes 

socioeconômicos que influenciavam as populações (SILVA, 1996). Para esta vertente, as 

camadas populares menos favorecidas eram culpabilizadas por suas condições financeiras 

insatisfatórias, que não lhes permitiam usufruir de um nível de saúde adequado. 

Na década de 50, surgiram ideias relacionadas às questões de saúde escolar e ao 

biologicismo, identificadas a exemplo de programas de merenda escolar, de triagem neurológica, 

auditiva e visual, que assumiram lugar de destaque. O rendimento do escolar estava quase que 

exclusivamente relacionado ao estado nutricional ou à capacidade mental do indivíduo 

(IERVOLINO, 2000). 

Na década de 1970, a saúde escolar foi também denominada medicina escolar. A 

prioridade era a realização de exames físicos em grande quantidade. A prova disso é que os 

exames clínicos eram obrigatórios para a matrícula do aluno junto a sua escola. É válido ressaltar 
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que o fato de os alunos não apresentarem rendimentos escolares adequados, eram atribuídos aos 

fatores biológicos e orgânicos. 

No período compreendido entre as décadas de 1970 e 1980, em vários locais, o 

comando da saúde escolar deixou de ser gerenciado pelo setor da educação, passando o seu 

comando ao setor saúde. 

No ano de 1980, veio à tona a saúde escolar como competência do setor da saúde e 

conforme Silva e Arelaro (1987), as ações deveriam ser desenvolvidas pelo setor da saúde, o que 

não significava que as ações de saúde devessem ocorrer somente nas unidades de saúde, já que as 

ações coletivas poderiam contemplar a conquista da saúde em outros espaços institucionais como 

creches, pré-escolas, escolas e outros espaços situados na própria comunidade.  

No decorrer dos anos 90, o Brasil vivenciou avanços junto à evolução técnico-

científica, saindo de um discurso biomédico para os aspectos conceituais da Iniciativa Regional 

das Escolas Promotoras de Saúde (IREPS). Esta iniciativa surgiu no final da década de oitenta e 

procurou fortalecer a capacidade dos setores da saúde e educação para promoverem saúde, bem-

estar e qualidade de vida a crianças, adolescentes, pais, professores e outros membros da 

comunidade escolar (BRASIL, 2006b). 

A criação da Rede Latino-americana de Escolas Promotoras de Saúde (RLEPS) 

aconteceu em 1995, no Chile, durante o Congresso de Saúde Escolar e a primeira reunião da 

Rede ocorreu em 1996, em San José da Costa Rica. A segunda reunião foi realizada no México, 

em 1998; a terceira aconteceu em Quito, Equador, no ano de 2002. A quarta em San Juan de 

Porto Rico em 2004. Mais recentemente, em 2007, ocorreu a quinta reunião da RLEPS em 

Tocantins, Brasil (BRASIL, 2006b). 

A OPAS delimita que para a efetivação da EPS é necessário que o espaço escolar 

garanta um lugar seguro, prazeroso, com instalações físicas e sanitárias adequadas, desenvolva  

ações rotineiras em parceria e que estabeleçam relações favoráveis ao desenvolvimento e 

aprendizagem do educando como cidadão estimulando a tomada de decisão por opções 

saudáveis, promova a autoestima, fortaleça as relações entre os educando, utilize-se os recursos 

comunitários disponíveis, defina os objetivos para a promoção de saúde de educando e docentes. 

(OPAS, 1996). 

Para efetivar-se como EPS, é necessário que a instituição educacional implemente os 

componentes: 
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1 - Educação para saúde no ambiente escolar 

Por meio da realização de um programa que promova conhecimento no que se refere à saúde e à 

sensibilização da prática de conhecimentos saudáveis. Os assuntos devem estar adequados à 

realidade de cada comunidade e abordar temas como higiene pessoal, saneamento básico, 

tratamento de água, prevenção e controle de doenças, principalmente as doenças transmissíveis, 

nutrição saudável e sensibilidade ao combate à violência e ao uso de drogas; 

2 – Formação e capacitação de professores 

Recomenda-se um programa de capacitação permanente do corpo docente, a fim de prepará-lo 

para incorporar sua escola como fonte de promoção de saúde. 

3 – Serviços de saúde escolar 

Os programas de saúde escolar destinam-se a promover ações preventivas e de detecção precoce 

de possíveis problemas que estejam associados ao desempenho escolar. Como exemplo, temos o 

PSPE. 

4 – Serviços de alimentação na escola 

A escola deve estar provida de um serviço de fornecimento de alimentação ao escolar e fazer uso 

do espaço educativo para estimular a discussão e a conscientização, quanto à necessidade de 

alimentação saudável no cotidiano de toda comunidade escolar. 

5 – Ambiente saudável na escola 

Tanto a escola quanto o ambiente da comunidade no qual a escola está inserida devem apresentar 

espaço físico com condições adequadas. 

6 – Educação física 

A escola deve apresentar um programa que estimule a prática de atividade física como forma de 

melhoria dos aspectos relacionados à saúde, à expressão corporal e ao desenvolvimento social. 

7 – Esforço integrados de promoção da saúde a nível escolar comunitário 

Envolver toda comunidade escolar para a concretização de objetivos preconizados com a EPS é 

fundamental. É de grande importância que entidades sociais como conselhos de saúde e 

associações comunitárias colaborem com as propostas da EPS. 

 

A implantação de Escolas Promotoras de Saúde (EPS) compreendeu a articulação entre 

setores da saúde, educação e sociedade civil como um todo. A EPS é uma estratégia de promoção 
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da saúde no espaço escolar, tendo três componentes principais relacionados entre si: a educação 

em saúde com enfoque integral, a criação de entornos saudáveis e a provisão de serviços de saúde 

(BRASIL, 2006b). 

A criação de ambientes favoráveis à saúde relaciona-se, diretamente, à 

implementação de políticas públicas saudáveis e se constitui como um dos principais pilares das 

EPS. Esses ambientes preocupam-se não somente com os aspectos físicos e ambientais, como 

também com o exercício de cidadania dos educandos, da comunidade escolar e de seu entorno.  

No que se refere à saúde do educando e à educação em saúde, o papel da escola apresenta 

como foco a preocupação com a construção da consciência crítica de seus alunos e, 

consequentemente, com a conquista da cidadania. Nesse contexto, as práticas educativas no 

espaço escolar devem integrar estratégias pedagógicas que estimulem discussão, 

problematização, reflexão das consequências das escolhas no plano individual e social e decisão 

para agir (CATRIB et al., 2003). 

A EPS veio apresentar um novo olhar ao considerar o desenvolvimento do escolar 

relacionado a vários fatores, como: condições ambientais, de nutrição, de alimentação, de acesso 

ao lazer. Uma EPS estimula ambientes favoráveis à saúde e à busca pela construção de espaços 

que garantam condições favoráveis ao desenvolvimento e à aprendizagem do educando, da 

comunidade escolar e de seu entorno. Confirma estas ideias, o PSPE.  

 

3.4 Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas: histórico e perspectivas  

 

Desde 1995, os Ministérios da Saúde e Educação têm reunido esforços para que os 

temas relacionados à saúde sexual e reprodutiva sejam trabalhados nas escolas. Do trabalho 

integrado entre os dois Ministérios, nasceu o “Projeto Escolas”, que iniciou as ações apoiando 

projetos em 16 Unidades da Federação (UF) de maior importância para a epidemia de AIDS, no 

período de 1994 a 1999. Entre 1999 e 2000, o projeto expandiu as estratégias para as 27 UF por 

meio do Programa “Salto para o Futuro” que atingiu aproximadamente 250 mil professores e 

mais de nove milhões de alunos do ensino fundamental e médio (BRASIL, 2006a). 

           Exemplo da relação intersetorial entre os Ministérios é o Projeto Saúde e Prevenção nas 

Escolas (PSPE), o qual surgiu em 2003, por meio da parceria entre os Ministérios da Educação e 

da Saúde, com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e da UNFPA, constituindo-
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se como uma inovadora ação rumo à promoção de saúde de adolescentes e jovens, representando 

um salto na integração dos sistemas de saúde e educação. A integração intersetorial, inclusive 

com a sociedade civil, é uma constante em todas as fases do Projeto, o qual reconhece o sujeito 

integral como foco das diversas políticas públicas. 

A legislação brasileira considera crianças as pessoas de 0 a 11 anos de idade e 

adolescentes as que têm entre 12 e 18 anos. Já a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais 

recentemente, concebe como jovens as pessoas na ampla faixa de 10 a 24 anos. Como o 

Ministério da Saúde toma como base a definição da OMS, definindo o público beneficiário como 

o contingente da população entre 10 e 24 anos de idade, A adolescência integra a juventude, 

porém, é mais ampla e não se limita a uma etapa cronológica da vida, constituindo-se mais um 

processo vivido distintamente pelas pessoas em busca de autonomia e estabelecimento de um 

projeto de vida individual.  

O PSPE visa contribuir para a redução da incidência das DST/AIDS na população jovem; 

apoiar ações de formação continuada para profissionais de saúde e educação; contribuir para a 

redução da incidência de gravidez não planejada na população jovem; contribuir para a redução 

da evasão escolar relacionada à gravidez na adolescência; fomentar a participação juvenil para 

que os mesmo possam atuar como sujeitos transformadores da realidade; possibilitar que a escola 

desempenhe o seu papel democrático no convívio com as diferenças; constituir uma rede 

integrada de saúde e educação para a redução de agravos à saúde, inserir no cotidiano da prática 

pedagógica as temáticas relacionadas à sexualidade listadas neste Projeto; integrar família e 

comunidade às ações do Projeto; ampliar parcerias entre escolas e instituições visando a 

formação integral do educando e contribuir para a sustentabilidade de ações de promoção de 

saúde e prevenção de doenças incluindo suas diretrizes ao Projeto-Político-Pedagógico das 

unidades escolares (BRASIL, 2005b). 

O projeto teve como elementos inovadores a disponibilização de preservativos nas 

escolas, a integração entre as escolas e as unidades básicas de saúde, respeitando a autonomia dos 

sistemas educacionais e das escolas, bem como a participação da comunidade no processo 

(BRASIL, 2006a). 

Conforme relata o Ministério da Saúde (2006a), em agosto de 2003, em Curitiba, 

aconteceu o lançamento oficial do PSPE, contando com a presença de representantes do 

Ministério da Educação, Ministério da Saúde, UNESCO, de Secretarias Estaduais e Municipais 
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de Saúde e Educação, das escolas e demais representantes da sociedade civil. As atividades foram 

estruturadas também nos seguintes municípios pilotos: Rio Branco-AC, Xapuri-AC, São José do 

Rio Preto-SP, São Paulo-SP, Itaquaquecetuba-SP, mobilizando, até dezembro de 2003, um total 

de 103 mil adolescentes e jovens. 

O PSPE tem como objetivo contribuir para sustentabilidade de uma política de 

educação e saúde articulada ao projeto político-pedagógico da escola, cujo campo de atuação 

compreende as temáticas em direitos sexuais e reprodutivos; gravidez na adolescência; prevenção 

das DST/AIDS; redução de preconceitos e estigmas relacionados à raça, à etnia e à orientação 

sexual; promoção da igualdade de gênero. Especificamente, intenta atender às demandas dos 

jovens e adolescentes nas escolas; envolver toda a comunidade escolar na promoção de ações em 

saúde sexual e saúde reprodutiva; promover educação em saúde para a juventude; reduzir a 

infecção pelo HIV/DST em adolescentes e minimizar os índices de evasão escolar (BRASIL, 

2006a). 

Em 2005, o referido Projeto foi reformulado. Algumas estratégias foram redefinidas, 

tais como: o monitoramento das escolas a partir da aplicação de um questionário específico do 

Censo Escolar; a incorporação de diretrizes para que as ações possam atingir alunos a partir das 

primeiras séries do ensino fundamental; o apoio aos estados e municípios na constituição de 22 

grupos gestores intersetoriais nas 27 Unidades Federativas; a realização de oficinas 

macrorregionais; o apoio aos eventos regionais e à produção, impressão e distribuição de 

materiais educativos (BRASIL, 2006a). 

No âmbito federal, o Projeto é conduzido pelo Ministério da Educação, Ministério da 

Saúde, UNESCO, UNICEF e UNFPA. A concretização está pautada na formação contínua de 

profissionais, o que oportuniza maior domínio das informações e de estratégias educativas, além 

de favorecer a construção coletiva de novos conhecimentos e estratégias para a ação intersetorial 

integrada e significativa em cada território. Os recursos materiais para a realização do Projeto 

incluem a confecção de materiais didático-pedagógicos e a disponibilização de preservativos em 

escolas com comunidades articuladas com ações de prevenção. 

Além da formação pedagógica obrigatória, existe um perfil de profissional a ser 

preenchido, para que o professor possa integrar o PSPE; ou seja, é necessário que haja 

identificação do professor com as temáticas a serem abordadas; disponibilidade; crença na 

prevenção; persistência; abertura às mudanças; iniciativa; habilidade de escuta; imagem positiva 
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dos adolescentes e jovens; facilidade de comunicação; capacitação em educação sexual e 

compromisso com aplicação do projeto preventivo (BRASIL, 2006a). 

O Ministério da Saúde (2006a) enfatiza que a inclusão das diretrizes do PSPE no 

projeto político-pedagógico das escolas, configura-se numa condição intrínseca à implementação. 

Este Projeto destaca a escola como um espaço articulador de políticas sociais voltadas para 

adolescentes e jovens. São pontos principais de atuação deste Projeto: atenção à saúde sexual e 

reprodutiva, DST/AIDS, gravidez na adolescência e assuntos que envolvam questões de gênero, 

etnia e violência. 

O PSPE propõe transformações no cuidado à saúde e age como um produtor de um 

saber coletivo, o qual modifica a vida do educando, da família e comunidade. Inseridas nesta 

convicção, destacam-se as ações de educação em saúde como práticas articuladas entre a 

realidade do contexto de saúde e a busca por atitudes modificadoras, a partir de cada educando, 

da família e da comunidade. 

A construção de espaços para diálogo entre estudantes, profissionais de saúde, de 

educação e comunidade é primordial para a realização de ações promotoras de saúde no ambiente 

escolar. A escola é considerada espaço estratégico para o desenvolvimento de conhecimentos e 

habilidades junto aos seus integrantes e comunidade, visando à garantia de mudanças de 

comportamento, além de receber, por um significativo período, crianças, adolescentes e jovens 

em etapas importantes de crescimento e desenvolvimento (BRASIL, 2006a). 

O PSPE é constituído pelo Grupo Gestor Municipal (GGM), articuladores das escolas 

e unidades de saúde e pelos adolescentes e jovens.  

Sobre as ações desenvolvidas o GGM realiza análise situacional epidemiológica e 

relacionadas à prevenção das DST/AIDS e à promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva, 

planejadas e/ou realizadas nas escolas do município; elabora o plano de ação; realiza atividades 

de formação continuada; identifica e divulga materiais de referência existentes; mobiliza as 

comunidades escolares; identifica as escolas que apresentam condições favoráveis para realização 

das atividades, realiza eventos para a socialização das ações locais e avalia sistematicamente a 

execução do PSPE, a partir dos indicadores estabelecidos no plano de ação (BRASIL, 2006a). 

Com o intuito de ampliar e fortalecer ações na perspectiva do desenvolvimento integral e 

proporcionar à comunidade escolar a participação em programas e projetos que articulem saúde e 

educação, foi instituído em dezembro de 2007, o PSE com o objetivo de oferecer atenção integral 
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em saúde das crianças, adolescentes e jovens do ensino básico e público. Atualmente, o PSPE é 

um dos componentes do PSE e apresenta como finalidade principal contribuir para a formação 

integral dos estudantes da rede pública de educação básica, através do desenvolvimento de ações 

de prevenção de doenças, promoção e atenção à saúde (BRASIL, 2011). 

Quanto aos articuladores do PSE nas escolas e nos CSF, estes são responsáveis pelo 

planejamento do PSE; devendo ainda conhecer as diretrizes técnicas e ações do referido 

programa (Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dez. de 2007); conhecer o Projeto Municipal do 

PSE; estabelecer em parceria, Saúde e Educação, Estratégias de Operacionalização do PSE, 

dentro do Plano Nacional da Atenção Básica e do Projeto Político Pedagógico das escolas; 

contribuir no debate para a inserção transversal dos temas do PSE no currículo escolar; participar 

do planejamento, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas do PSE e ser membro do 

Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI); participar do processo de educação permanente em saúde 

do PSE; realizar visitas domiciliares ou participar de grupos, como forma de complementar as 

atividades clínicas; mobilizar as famílias e a escola para a realização das atividades do PSE 

dentro da escola; ajudar no preenchimento das fichas no dia da ação da escola e participar da 

ação; participar das ações do Componente I: Avaliação Clínica e Psicossocial; participar das 

ações do Componente II: Promoção da Saúde e Prevenção, dirigidos aos alunos, professores, 

funcionários e pais dos alunos; contribuir para o desenvolvimento de políticas locais que 

fortaleçam ambientes escolares saudáveis: oferta de alimentação saudável e adequada, a 

proibição do uso de drogas, o estímulo às atividades físicas e esportivas, o acesso à água tratada e 

potável, prevenção da poluição ambiental, visual e sonora, acesso a  escolares deficientes e À 

segurança dos escolares, entre outros; identificar as famílias de escolares com necessidades 

sociais: Bolsa Família, de documentos, outros benefícios, de forma articulada entre os setores da 

Saúde, Educação e da Assistência Social (SOBRAL, 2011). 

Os adolescentes e jovens participam de todas as ações desenvolvidas no PSPE, os 

quais são convidados a intensificarem o diálogo entre seus pares, fortalecendo o protagonismo 

juvenil, o qual se destaca no PSPE. Conforme Brasil (2010b), a educação entre pares é um 

processo de ensino e aprendizagem, no qual adolescentes e jovens atuam como facilitadores de 

ações a serem desenvolvidas com e para outros adolescentes e jovens, isto é, um termo utilizado 

entre os pares quando uma pessoa fica responsável por desenvolver ações educativas voltadas 

para o grupo do qual faz parte. Ao propor esse modelo de aprendizagem, o PSPE espera que os 
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adolescentes e jovens se co-responsabilizem tanto pela troca de informações, quanto pela 

coordenação de atividades de discussão e debate junto a seus pares. 

 

3.5 Parâmetros Curriculares Nacionais: transversalidade para uma aprendizagem 

significativa 

  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram criados tomando em consideração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

as diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e levando em conta a necessidade 

de construção de referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões 

brasileiras. Assim, pretendia-se criar mecanismos nas instituições educacionais, que permitissem 

aos jovens o acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como 

necessários ao exercício da cidadania (BRASIL, 1998). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais se constituem numa coleção de documentos que 

compõem a matriz curricular de uma instituição educacional. Foram elaborados com a finalidade 

de nortear as atividades realizadas pelos docentes em sala de aula. Cada instituição, ao construir 

sua proposta pedagógica, adapta esses conteúdos à realidade social na qual está inserida. 

Os PCN se dispõem de modo a facilitar o trabalho da instituição e estão disponíveis numa 

coleção de dez volumes organizados da seguinte forma: um documento “Introdução”, que 

justifica e fundamenta as opções feitas para a elaboração dos documentos de áreas e Temas 

Transversais; seguidos de mais seis volumes que apresentam as áreas do conhecimento, como: 

língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história, geografia, arte e educação física. Por 

fim, outros três volumes, os quais trazem elementos que compõem os temas transversais. O 

primeiro deles explica e justifica o porquê de se trabalhar com temas transversais, além de trazer 

uma abordagem sobre ética. No segundo volume os assuntos abordados tratam de pluralidade 

cultural e orientação sexual; e o terceiro volume aborda meio ambiente e saúde. Desta forma, se 

constitui num importante instrumento que vem inovar a prática educacional (BRASIL, 1997). 

Este documento orienta o cotidiano escolar no que se refere aos principais conteúdos que 

devem ser trabalhados, para subsidiar os educadores, a qualificarem mais suas práticas 

pedagógicas; além de estabelecerem que os conteúdos não devem ser abordados somente do 

ponto de vista de transmissão de conhecimentos; entretanto, que as práticas docentes devem 

encaminhar os alunos rumo à aprendizagem. A escola deve assumir responsabilidade social, 
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estabelecer situações didáticas fundamentais entre os temas a serem abordados e a prática docente 

e estimular o desenvolvimento de habilidades em sala de aula e externa a ela, como leitura, 

interpretação e pesquisa. 

Os PCN estabelecem alguns objetivos para que os alunos do ensino fundamental sejam 

capazes de desempenhar, tais como: compreender a cidadania como participação social e política, 

assim como, exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais de todos; assumir posição 

crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais; conhecer características 

fundamentais do Brasil em suas múltiplas dimensões; de forma a construir sistematicamente a 

noção de identidade nacional e o sentimento de pertinência ao Brasil; conhecer e valorizar a 

pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outras 

nações; perceber-se integrante, dependente e agente modificador do ambiente, contribuindo de 

forma ativa para a melhoria do mesmo; desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e 

sentimento de confiança em suas capacidades; conhecer e cuidar do próprio corpo, 

desenvolvendo hábitos saudáveis de vida; utilizar as diversas linguagens para comunicar-se; ter 

conhecimento para utilizar diversos recursos tecnológicos e fontes de informação para a 

construção do conhecimento e questionar a realidade problematizando e solucionando questões 

da realidade (BRASIL, 1998). 

Os PCN vieram reforçar as concepções sobre o ensino contextualizado, valorizando, além 

dos conhecimentos escolares, os saberes cotidianos que o aluno traz consigo, ou seja, essa 

contextualização valoriza os conhecimentos prévios de cada educando, acrescentando os 

conhecimentos científicos, estimulando o aluno a uma aprendizagem significativa. 

Ao tomar em consideração o processo educativo como instrumento de construção e 

formação de cidadãos para a vida em sociedade, configura-se um tempo de desafios não só para 

os profissionais de educação, como também para os educandos e a sua família, que devem se 

comprometer com a mudança social e com a percepção de reconstrução do conhecimento. 

É de grande importância que os temas transversais sejam discutidos dentro das 

disciplinas. Este termo “transversal” vem garantir que os temas não sejam contemplados por 

somente uma área do conhecimento ou que venham a formar novas áreas, ou seja, todas as áreas 

são responsabilizadas pela abordagem das questões que envolvem os temas transversais.  

A inclusão dos temas transversais nos currículos escolares se explica pela preocupação 

com a integralidade no processo de formação do educando. Considerada, pelos idealizadores do 
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documento, como situada fora da sociedade, a escola seria uma espécie de local de aprendizado 

das relações sociais. Nesta compreensão, como se entrasse na sociedade posteriormente à saída 

do sistema escolar, o educando seria então um agente de transformação da sociedade, 

prevalecendo a concepção de escola onipotente, com potencial transformador de toda sociedade 

pela formação dos alunos (CUNHA, 1996). 

Em face do que foi citado, a elaboração dos PCN veio orientar os educadores na busca de 

novas metodologias e abordagens, estabelecendo um novo perfil para o currículo. Estes não se 

constituem num manual de instrução, mas em ferramentas que auxiliam os educadores, com 

vistas à melhoria da qualidade da educação, trazendo propostas quanto às reformas para a 

melhoria na qualidade do ensino e, consequentemente na aprendizagem dos educandos, propondo 

modos diversificados de abordagem de conteúdos, tornando os educandos capazes de refletir 

sobre a sua realidade, favorecendo a compreensão e interação dos mesmos com o tema estudado.  

 

3.6 Colaboração interprofissional: fortalecendo resultados para a promoção da saúde 

 

Registra-se a relevância da integração entre disciplinas, saberes e práticas nas instituições 

que prestam serviços de saúde, para o fim de se evitar o excesso de lógica profissional das 

práticas nos serviços de saúde. Diante desse contexto, Furtado (2009) traz em seu texto uma 

distinção entre os planos disciplinares e profissionais. O mesmo utiliza o sufixo “disciplinar” ao 

se referir ao desenvolvimento do conhecimento no âmbito epistemológico e “profissional” ao 

referir-se às práticas concretas, de acordo com o proposto por D´Amour (1997). Dessa forma, 

pluri e interdisciplinaridade são termos que se referem aos conceitos e teorias voltados à 

compreensão de fenômenos. Ao passo que pluri e interprofissionalidade são relativos às práticas 

voltadas para a solução de questões empíricas específicas; isto é, “disciplinar” será sempre 

relativo ao campo dos saberes e “profissional” ao da prática das equipes e seus serviços. 

Conforme (Gusdorf, 1990; Klein, 1990 apud D’Amour e Oandasan, 2005), a 

interdisciplinaridade é uma resposta ao conhecimento fracionado de várias disciplinas.  Cada   

disciplina baseia-se na soma de conhecimentos organizados. Posteriormente, o surgimento de 

diversas disciplinas resultou numa divisão artificial do conhecimento que não se correlaciona às 

necessidades dos pesquisadores que investigam áreas complexas. A interdisciplinaridade 
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pretende promover a coesão deste conhecimento fragmentado e, posteriormente, novas 

disciplinas inteiras podem surgir.  

Assim como as disciplinas se desenvolveram, também se desenvolveram diversas 

profissões, definidas a partir do conhecimento disciplinar fragmentado específico.  Cada 

profissão possui um profissional ou campo da prática na sua prestação de serviço. O 

conhecimento sobre interprofissionalidade favorece o direcionamento da nossa atenção para a 

ideia de uma sociedade mais coesa e menos fragmentada na prática interprofissional.  O que não 

quer dizer, o desenvolvimento de novas  profissões, entretanto, um modo através do qual os 

profissionais possam vivenciar as suas práticas mais colaborativamente. Esta se apresenta como 

uma importante distinção para dissociar o conceito de interprofissionalidade de 

interdisciplinaridade (Gusdorf, 1990; Klein, 1990 apud D’Amour e Oandasan 2005). 

De acordo com Araújo (2012), na literatura, o tema colaboração interprofissional pode ser 

encontrado sob várias definições e conceitos, como: relações interprofissionais, clima 

organizacional, comportamento colaborativo, equipes de trabalho, práticas colaborativas, dentre 

outros; com fundamentos em teorias psicológicas ou sociológicas. Por meio de um levantamento 

bibliográfico, pode-se observar duas vertentes de estudos: A primeira delas, na sua maioria, 

refere-se ao campo do Comportamento Organizacional. Conforme Chiavenato (2004), é um 

campo que reporta-se ao estudo envolvendo indivíduos e grupos atuando em organizações, um 

campo interdisciplinar, o qual aborda de forma mais específica o comportamento de grupos e 

seus modos de cooperação com vista à melhoria de desempenho e clima organizacional. Para 

Araújo (2012), nesta vertente, têm destaque os estudos de Puente-Palacios e Borges-Andrade 

(2005); Puente-Palacios e Borba (2009); Hardin, Fuller e Valacich (2006); Whiteoak, Chalip e 

Hort (2004); Olaya e Ruess (2008) e Goh, Eccles e Steen (2009). 

O autor antes referido (2012) apresenta que a segunda vertente tem suas raízes no âmbito 

da Saúde Coletiva, em especial, de acordo, com o modelo proposto por Almeida Filho (2000), 

correspondente ao Planejamento e Gestão da Saúde e relaciona-se ao desenvolvimento de 

práticas colaborativas, enfatizando a relevância da interdisciplinaridade na integração dos grupos 

e nos processos formativos, predominantemente em estudos que utilizam métodos qualitativos. 

Nessa vertente, sobressaem-se os estudos de Peduzzi (2001); D’Amour e Oandasan (2005); 

Furtado (2007); Zwarenstein, Goldman e Reeves (2011); D’Amour et al. (2008); Barreto et al. 
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(2011); Aguilar-Da-Silva, Scapin e Batista (2011); Chiang, Chapman e Elder (2011); Dey, Vries 

e Bosnic-Anticevich (2011).  

Pela pertinência ao Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família ao qual pertenço, 

pela qualidade de sua pesquisa e ao estar articulado com a Rede Interdisciplinar de Pesquisa e 

Avaliação em Sistemas de Saúde (RIPASS), o estudo realizado por Barreto et al. (2011)  no 

Estado do Ceará, merece destaque nesta segunda vertente. 

          Em seus estudos, D’AMOUR et al., (2005) apresentam a colaboração enquanto conceito 

plural; o qual implica na ideia de compartilhamento e de uma ação coletiva norteada por 

objetivos comuns, desenvolvida harmonicamente entre os integrantes de uma equipe de trabalho. 

No desenvolvimento de um estudo de revisão sobre colaboração, D’Amour et al. (2005) 

descrevem alguns conceitos que vêm esclarecer melhor o construto da colaboração, tais como: 

interdependência, compartilhamento, parceria e poder. Explicitando melhor estes conceitos, 

temos: 

• Interdependência: desejo comum dos profissionais integrantes de uma equipe, de assistir às 

necessidades do cliente/usuário, desenvolvendo uma tendência maior para a mútua dependência, 

do que para a autonomia e originando um trabalho sinérgico como resultado. 

• Compartilhamento: modo como os membros de uma equipe compartilham responsabilidades, 

valores e processos de tomadas de decisão, planejando e intervindo em práticas que exigem 

colaboração. 

• Parceria: apresenta a noção de dois ou mais atores envolvidos em tarefas colaborativas, 

caracterizando-se por uma relação de coleguismo, o qual demanda que a comunicação ocorra de 

forma clara e honesta, com confiança e reconhecimento do valor do outro. 

• Poder: empoderamento simultâneo de cada integrante da equipe e reconhecimento desta 

distribuição de poder, constituindo-se como um produto das interações sociais entre os 

integrantes da equipe. 

D’Amour et al. (2005), através da realização de uma revisão de literatura,compreendem o 

conceito de colaboração, tomando como ponto de partida a análise de diferente marcos teóricos; 

entretanto, transparecem limites com relação às bases empíricas que possam fundamentar tais 

teorias, não deixando claro, como as práticas colaborativas alcançam resultados na qualidade da 

assistência prestada ao cliente. 
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Em D’Amour et al. (2008), é apresentado um modelo e tipologia de avaliação da 

colaboração interprofissional. Baseados em dados empíricos, por meio de uma pesquisa 

qualitativa e utilizando entrevistas semi estruturadas, os autores avaliam o modelo, destacando 

como temas relevantes para futuros estudos: o interesse do cliente/familiares e o papel destes na 

colaboração interprofissional e a adaptação ou generalização do modelo proposto para outras 

realidades culturais e organizacionais. 

O desenvolvimento de interprofissionalidade implica em melhor entendimento dos 

determinantes e processos que influenciam a educação e a prática interprofissionais. Alguns 

estudos demonstram que dentre as diversas categorias profissionais, predomina uma tendência na 

satisfação de aspirações e manutenção de sua autonomia, em oposição à colaboração profissional 

(D´Amour, et al. 2005).  

Essa posição reflete a própria constituição das profissões, caracterizadas por comuns 

interesses pragmáticos de garantia de mercado de trabalho. O profissionalismo constrói seu 

caminho na história baseado na estratégia de retenção do conhecimento, procurando fazê-lo o 

mais específico e misterioso possível, restringindo seu acesso, garantindo, por conseguinte, 

reserva de mercado (MACHADO, 1995). Corrobora com esta ideia, Almeida Filho (1997), ao 

descrever que os limites na compreensão da colaboração interprofissional têm raízes em nosso 

processo de formação, que geralmente adota um paradigma disciplinar, encontrando dificuldades 

em colocar em prática uma lógica da colaboração.  

Ainda de acordo com Machado (1995), através disto, percebemos que mesmo a 

colaboração profissional dependendo do profissionalismo e vice-versa, seus conceitos 

apresentam-se como polos opostos. De um lado a colaboração profissional, requer interações 

onde os profissionais possam disponibilizar e compartilhar seus conhecimentos e experiências 

entre si, de forma a melhorar a qualidade da assistência prestada ao seu cliente. Essa idéia de 

colaboração, baseada em valores humanistas, recoloca os profissionais nos entornos não de 

territórios de especialização, mas de pessoas e aparece como solução à necessidade de 

reagrupamento de conhecimentos fragmentados. De outro, apresenta-se o profissionalismo ou 

lógica profissional, que se caracteriza pela estrita delimitação de territórios de cada equipe 

profissional. Cada indivíduo compõe um grupo de profissionais que, no seu processo acadêmico e 

vinculados a outras instituições, na sua vivência adquire conhecimentos específicos e poderá 

aplicá-los após seu período de formação aos casos também específicos. 
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Posteriormente a esta realidade, Furtado (2009) apresenta duas vertentes. A primeira 

guiada pela lógica profissional, tendo representatividade das corporações profissionais, a qual 

busca a garantia de um mercado definido com o aumento de sua autonomia e de seu grau de 

dominação e controle sobre as outras categorias. E uma outra, a qual é guiada pela lógica da 

colaboração profissional, enfatizando a importância e necessidade de partilhar experiências, 

habilidades e até intersubjetividade. 

É importante perceber que ao passo que o grau de colaboração profissional ascende, o 

nível de autonomia individual decresce, uma vez que, a partir do aumento da colaboração 

interprofissional, maximiza o “compartilhar” na assistência à integralidade dos cuidados, 

permitindo aumentar a autonomia do grupo como um todo, ante o enfrentamento dos problemas, 

além do que a tomada de decisões para o estabelecimento de planos terapêuticos passa a ser 

negociada entre todos os seus integrantes (FURTADO, 2009). 

Almeida Filho (1997) pontua que a troca real entre a colaboração interprofissional e 

interdisciplinar apenas ocorrerão através de agentes concretos que, por meio de sua mentecorpo 

irão ou não consubstanciar fazeres mais ou menos integrados, isto é, somente através da 

concretude dos aparelhos cognitivos de indivíduos de diferentes áreas de atuação, que diferentes 

graus de interação e colaboração entre disciplinas e profissões irão ocorrer e que a colaboração 

profissional não se concretiza por meio de princípios ou intenções existentes somente em 

pesquisas bem intencionadas. Prosseguir a discussão da interdisciplinaridade para o fazer em 

saúde, é enfrentar a dicotomia envolvendo o modelo da lógica profissional, ou seja, da 

diferenciação buscada  pela formação profissional e do modelo de colaboração interprofissional 

ou, integração requerida por esta colaboração. Assim, a caminhada para o alcance da colaboração 

deve tentar estabelecer pontes entre estas posturas tão antagônicas. 

Conforme o autor antes referido (1997), é válido salientar também que a colaboração 

interprofissional, como o próprio termo traz em sua definição, é trabalho com e entre muitos, o 

que pressupõe ação em equipe. Para que realmente se concretize a prática do trabalho em equipe, 

a vontade e orientação de seus integrantes são necessários, embora não bastem. É primordial 

ambientes, estruturas e mecanismos institucionais democráticos, os quais venham assegurar o 

surgimento, desenvolvimento e manutenção de espaços intraequipes que permitam o 

desenvolvimento de ações  fundadas na articulação entre saberes e práticas. 
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 3.7 Modelo e tipologia de colaboração interprofissional 

 

Neste estudo, optou-se pela adoção de um modelo e tipologia de avaliação da 

Colaboração Interprofissional, para chegarmos às categorias de análise durante o 

desenvolvimento metodológico. 

O referido Modelo foi desenvolvido por Danielle D’Amour (1997), professora da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade de Montreal, Quebec, Canadá, durante um estudo 

sobre ação coletiva e colaboração interprofissional no contexto da Atenção Primária à Saúde 

(APS). 

  D’Amour et al. (2008) apresentam um modelo e tipologia de avaliação da Colaboração 

Interprofissional, que compõe o aporte teórico e metodológico deste estudo. 

Alguns fatos relacionados a este modelo fazem com que se sobressaíam algumas 

vantagens na escolha por este, como, por exemplo, o fato de o mesmo levar em consideração 

alguns aspectos estruturais e destacar relações interprofissionais e a interação entre estas relações 

e as dimensões organizacionais, além do fato deste já ter sido testado entre organizações e em 

redes integradas de serviços de saúde. (D’AMOUR et al., 2008). Porém, de acordo com Maroco e 

Garcia-Marques (2006), existe uma necessidade de estudos voltados para uma perspectiva de 

análise mais minuciosa com relação a sua consistência interna, confiabilidade e validade do 

processo inferencial. 

Esses autores avaliam o modelo com base em dados empíricos, através de uma pesquisa 

qualitativa, utilizando entrevistas semi-estruturadas e apresenta como marco teórico a Teoria da 

Ação Coletiva, a qual está relacionada à sociologia organizacional e à análise estratégica 

desenvolvida por Crozier e Friedberg (1977) e toma em consideração o potencial do trabalho em 

equipe e a necessidade dos profissionais de trabalharem em conjunto, porém, reconhecendo que 

cada profissional tem seus interesses próprios permeados por determinado grau de autonomia e 

independência. A ação coletiva (ou organizada) é o processo através do qual, interações 

estratégicas entre os vários atores envolvidos em um campo de ação e mútua dependência, são 

estabilizadas e estruturadas para solução de um problema comum (OLAYA; RUESS, 2008). 

A Teoria da Ação Coletiva apresenta quatro elementos primordiais, que são: o ator 

(indivíduo, grupo ou outro coletivo) com seus respectivos interesses e sua interação com outros 

atores; um sistema concreto, composto por atores e estruturas organizacionais; o jogo, como um 
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mecanismo de interação entre os atores e o sistema concreto, onde cada um apresenta seus 

interesses próprios, mas também quer manter o sistema funcionando e o poder, enquanto 

capacidade de ação dos atores envolvidos, podendo ser exercitado através de uma competência 

específica, controle de informações, processos comunicativos ou através de regras 

organizacionais. 

O modelo de colaboração interprofissional de D’Amour (1997) pode ser utilizado para 

realização de uma análise dos níveis de colaboração em sistemas complexos com formas diversas 

de interação entre os vários atores e sugere que a colaboração interprofissional ou ação coletiva 

pode ser analisada baseada em quatro dimensões, que são operacionalizadas a partir de dez 

indicadores (D’Amour et al., 2008), conforme podemos ver no quadro abaixo.  

 

Quadro 2 - Descrição das dimensões e respectivos indicadores de Colaboração Interprofissional. 

 

Dimensão 

 

Indicador Descrição 

Objetivos compartilhados e 

visão 

 Objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este indicador está relacionado com os 

valores profissionais e os objetivos 

comuns. Identificação e partilha de 

objetivos comuns é um ponto de partida 

essencial para uma empresa colaborativa. 

Os dados sugerem que o objetivo mais 

susceptível de conseguir partes 

interessadas é o da promoção da assistência 

centrada no cliente, portanto, responder às 

necessidades destes, torna-se um objetivo 

central com o qual todos poderiam 

concordar. A questão é que esse objetivo 

implica numa transformação radical de 

valores e práticas e a sua concretização 

seria realmente uma inovação.  
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Orientação cliente-centrada 

x outras-lealdades  

 Há geralmente uma estrutura complexa de 

interesses envolvendo uma variedade de 

tipos de lealdade: à clientela, à profissão, à 

organização, ao interesse privado etc. O 

resultado é, portanto, uma assimetria de 

interesses entre os parceiros ou parcial 

convergência de interesses. Ajustes mútuos 

são necessários diante da necessidade de 

negociar o mais importante. Em alguns 

casos, é possível negociar. Em outros, não 

há nenhum processo de negociação. 

Quando objetivos comuns não são 

compartilhados, o risco é que os interesses 

privados venham a surgir, resultando num 

comportamento oportunista e numa 

concomitante perda de foco da colaboração 

cliente-centrada.  

Internalização  Convivência mútua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados evidenciam que os profissionais 

devem conhecer-se pessoalmente e 

profissionalmente, uma vez que, eles estão 

a desenvolver um sentimento de pertença a 

um grupo e pretendem obter sucesso na 

formulação de objetivos comuns. 

Conhecer-se pessoalmente significa 

conhecer os valores dos outros e de seu 

nível de competência, ao passo que 

conhecer-se profissionalmente implica 

conhecer sobre o quadro disciplinar de 

referência, a abordagem aos cuidados e 

âmbito da prática do outro. E o processo de 

familiarização destes sujeitos ocorre em 
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 Confiança 

ocasiões sociais, atividades de formação e 

troca de informações formais e informais; 

portanto, se faz necessária a viabilização de 

condições sociais que venham a promover 

a colaboração, especialmente por meio da 

interação social.  

 

Segundo os profissionais, a colaboração só 

é possível quando se tem confiança nas 

competências e capacidade de assumir 

responsabilidades dos outros. Confiança 

reduz a incerteza. Profissionais que não 

sabem bem uns sobre os outros, devem 

constantemente avaliar os riscos e 

permitirem-se a se colocarem em posição 

vulnerável. Quando há muita incerteza, 

dados mostram que os profissionais de 

saúde tendem a monopolizar a 

responsabilidade sob seus clientes o maior 

tempo possível, para evitar colaborar. Tais 

ações vão contra a meta de construção de 

redes. Profissionais devem usar os 

resultados da colaboração para avaliar os 

outros e construir a confiança. 

Formalização Ferramentas de 

formalização 

 

 

 

 

 

A formalização é um importante meio de 

clarificar as responsabilidades dos diversos 

parceiros e negociar como as 

responsabilidades são compartilhadas. 

Existem muitos tipos de ferramentas de 

formalização: acordos interorganizacionais, 

protocolos, sistemas de informação, etc. 
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Troca de informação 

Para profissionais, é importante saber o que 

se espera deles e o que eles podem esperar 

dos outros.  

 

A troca de informações refere-se à 

existência e ao uso adequado de uma infra-

estrutura de informações para permitir a 

troca rápida e completa da informação 

entre os profissionais envolvidos. Os 

resultados sugerem que os profissionais se 

utilizem de sistemas de informação para 

reduzirem a incerteza em suas relações 

com parceiros que não conhecem bem. O 

feedback faz com que os profissionais 

forneçam e recebam informações das quais 

precisam para darem seguimento ao 

tratamento de seus clientes, bem como para 

avaliar os seus parceiros, com base na 

qualidade das trocas de informações. Este é 

um aspecto importante para o 

estabelecimento de relações de confiança. 

 

Governança Centralidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralidade refere-se à existência de uma 

direção clara e explícita que se destina a 

orientar a ação, neste caso, para a 

colaboração. Os dados revelam a 

importância do envolvimento de algumas 

autoridades centrais em fornecer uma 

direção clara e estabelecer um papel 

estratégico e político para promover a 

implementação de estruturas e processos 
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 Liderança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suporte para inovação 

 

 

 

 

 

colaborativos. Os gestores podem exercer 

influência significativa sobre colaboração 

interorganizacional, formalizada através de 

acordos para oficializar a colaboração.  

 

Liderança local é necessária para o 

desenvolvimento de colaboração 

interprofissional e interorganizacional. 

Liderança pode tomar uma variedade de 

formas e pode ser categorizada como 

emergente ou estar relacionada à posição. 

No que se refere à colaboração, a liderança 

pode ser exercida pelos gerentes que impõe 

fazê-la ou por profissionais que tomam a 

iniciativa. Neste último caso, liderança é 

compartilhada por diversos parceiros e está 

sujeita a um amplo acordo. Quando a 

liderança está relacionada com uma 

posição de alimentação, não deve ser 

concentrada nas mãos de um único 

parceiro, todos os parceiros devem ser 

capazes de ouvir as outras opiniões e 

participar na tomada de decisão.  

 

 

A colaboração leva ao desenvolvimento de 

novas atividades e divide responsabilidades 

de forma diferente entre os profissionais e 

entre instituições. Necessariamente implica 

mudanças nas práticas clínicas e na partilha 

de responsabilidades entre parceiros. Estas 
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Conectividade 

mudanças representam inovações reais que  

devem ser desenvolvidas e implementadas. 

Colaboração não se pode fazer sem uma 

aprendizagem complementar e sem a 

presença de um expertise no desenho ou 

externo para apoiar este processo de 

aprendizagem.  

 

Conectividade refere-se ao fato de que 

indivíduos e organizações estão 

interligados, e que deve haver lugares para 

a discussão e a construção de vínculos 

entre eles. Conectividade é o oposto do 

isolamento e torna possível fazer ajustes 

nas práticas do cuidado. 

 

 

FONTE: adaptado de D’AMOUR et al. (2008). 

No que se refere aos indicadores de colaboração interprofissional, D’Amour nos apresenta 

três níveis conforme descritos no quadro a seguir: 

Quadro 3 - Indicadores de Colaboração Interprofissional, de acordo com a tipologia. 

Indicadores Colaboração Ativa – 

Nível 3 

Colaboração em 

desenvolvimento – 

Nível 2 

Colaboração potencial ou latente – 

Nível 1 

Objetivos Objetivos 

consensuais e 

abrangentes 

Alguns objetivos 

compartilhados  

Objetivos conflitantes ou ausência de 

objetivos comuns (compartilhados) 

Orientação cliente-

centrada x outras-

lealdades 

Orientação cliente-

centrada 

Orientações dirigidas 

por interesses 

profissionais ou 

organizacionais 

Tendência às orientações dirigidas aos 

interesses privados 

Convivência mútua Oportunidades Poucas oportunidades Sem oportunidades para interação da 
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frequentes de 

convivência, 

realização de 

atividades regulares 

conjuntas 

de interação entre a 

equipe, poucas 

atividades conjuntas 

realizadas 

equipe, sem atividades conjuntas 

realizadas 

 

Confiança  Confiança 

fundamentada  

Confiança é 

condicional, está 

tomando forma 

Falta de confiança 

Ferramentas de 

formalização 

Acordos consensuais, 

regras definidas em 

conjunto 

 

 

Acordos não 

consensuais, em 

processo de 

negociação ou 

construção 

Sem acordo ou acordo não 

respeitado, uma fonte de conflito 

Troca de 

informação 

Infra-estrutura 

comum para coleta e 

troca de 

informação 

 

Infra-estrutura de 

troca de informação 

incompleta, que não 

atende ou é usada 

inadequadamente 

Relativa ausência de qualquer  

infra estrutura comum ou mecanismo 

para 

coleta ou troca de 

informação 

Centralidade  Corpo forte, ativo  e 

central que 

promove consenso 

 

Corpo central com 

um papel político mal 

definido, 

papel estratégico e 

político ambíguos 

Ausência de um corpo central, quase 

ausência de um papel político 

 

Liderança Liderança 

compartilhada e 

consensual  

Sem foco, liderança 

fragmentada, pouco 

impactante 

Não-consensual,  

liderança monopolista 

Suporte para 

inovação 

Especialistas 

promovem 

colaboração e  

inovação 

Especialistas  com 

práticas fragmentadas 

e esporádicas 

Poucos ou sem especialistas acessíveis 

para o suporte de colaboração e 

inovação 

 

Conectividade Muitos espaços para 

discussão e 

participação 

Espaços de discussão 

relacionados 

a questões específicas 

Quase ausência de espaços para 

discussão 

FONTE: adaptado de D’AMOUR et al. (2008). 
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No que se refere a estas dimensões e indicadores, temos duas que envolvem as relações 

entre os indivíduos (objetivos compartilhados e visão e internalização) e duas que envolvem o 

contexto organizacional (formalização e governança), entretanto, todas estão interconectadas, se 

influenciam mutuamente e são compreendidas em função de seus indicadores, conforme descritos 

no Quadro 2. 

Convém destacar também que os indicadores da dimensão Governança são quatro e que 

portanto, há um foco mais enfático no contexto organizacional. 

É válido ressaltar que uma outra questão relevante a ser trazida para esta discussão é a 

dificuldade na adoção do modelo, em decorrência de seu processo de tradução. O estudo original 

de onde procede este modelo é proposto em idioma francês, contudo, existem versões 

“aprovadas” em língua inglesa, inclusive foi a partir desta, que a presente autora deste estudo 

realizou o processo de tradução. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1 Abordagem e Tipologia do estudo 

 

 Estudo exploratório e descritivo, do tipo estudo de caso, fundamentado nos princípios da 

abordagem qualitativa.  

Conforme Gil (1999), os estudos exploratórios constituem a primeira fase de uma 

investigação mais ampla. De acordo com Triviños (1987), o pesquisador opta pelo estudo 

exploratório a fim de resgatar o máximo de informações que o ajudem a compreender melhor os 

problemas que assolam determinada comunidade e, assim, poder chegar a uma resposta 

satisfatória. Outra característica abordada pelo referido autor é a de que um estudo deste tipo 

pode levantar possíveis problemas de pesquisa, desafiando, portanto, o pesquisador a visualizar 

novos questionamentos para a situação. Em nível crescente de complexidade, relata Gil (1999) 

que estudo descritivos avançam em relação aos estudos exploratórios no sentido de descrever o 

fenômeno explorado e, na maioria das vezes, estabelecer relações entre as variáveis. Cabral e 

Tyrrel (1998) acrescentam ainda que a investigação descritiva delineia a realidade, descrevendo, 

analisando e interpretando a natureza atual ou processo fenômeno. Considerando que o PSPE 

trata-se de um projeto recém-implantado, pouco estudado e de contornos delimitados como 

campo de investigação deste objeto, entendemos a classificação quanto à tipologia e abordagem 

de estudo melhor se aplica é a apresentada. 

 O processo de busca a tornar exequíveis os objetivos delineados nesta investigação, nos 

conduz ao referencial da abordagem qualitativa, consoante ao que anuncia Minayo (2007, p. 57): 

“O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, 

das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a 

respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmo, sentem e pensam”.  

A classificação desta investigação, enquanto estudo de caso, repousa nas considerações de 

Yin (2001) ao definir este tipo de estudo como um meio de investigação de um tópico empírico, 

por meio de um conjunto de procedimentos pré-especificados. Os estudos de caso representam a 

estratégia de pesquisa preferida ao se colocar questões do tipo "como" e "por que", quando o 

pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco da pesquisa concentra-se em 

fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. 
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Em seus escritos, Yin (2001) relata que a definição da unidade de análise é de primordial 

relevância no delineamento do estudo de caso, uma vez que, ela define o objeto de estudo e o 

próprio caso.  Ainda conforme o autor acima referenciado (2001), a definição de unidade de 

análise vai depender do enfoque que o pesquisador dá ao estudo e do modo como as questões de 

pesquisa são definidas. A unidade de análise do nosso estudo é o Projeto Saúde e Prevenção nas 

Escolas. Para o autor supracitado (2001), cada projeto a ser analisado se configura como um caso 

específico, portanto, uma unidade de análise.   

 

4.2 Sujeitos sociais do estudo 

 

Constituíram sujeitos, pessoas envolvidas no PSPE em diferentes instâncias de 

participação, integrantes do Grupo Gestor Municipal (GGM), articuladores do PSPE nas escolas, 

articuladores do PSPE nos Centros de Saúde da Família (CSF) e integrantes do grupo de 

protagonistas juvenis. Conforme estratificação destes segmentos, temos: 1 Coordenadora 

municipal do PSPE,   tantos integrantes do GGM, articuladores do SPE nas escolas, tantos na 

ESF, tantos protagonistas juvenis. Como critério de inclusão, consideramos a atuação de, no 

mínimo, um ano no PSPE. 

Pelo exposto, adotamos como técnica de amostragem para composição da amostra, a 

amostragem não probabilista do tipo intencional, considerando que, nesta, o pesquisador se 

interessa pela opinião de determinados elementos da população, mas não representativos dela, 

tendo validade dentro de um contexto específico (MARCONI; LAKATOS, 2010b).  

Considerou-se que o número de profissionais entrevistados seria delimitado pelo critério 

de saturação teórica. Fontanella, Ricas e Ribeiro (2008) afirmam que Glaser e Strauss (1967) 

parecem ser os inauguradores do uso da expressão theoretical saturation, para dizer de uma 

ferramenta conceitual que se usa, com frequência, em pesquisa qualitativa, principalmente em 

diferentes áreas do campo da saúde, para estabelecer ou fechar o tamanho de uma amostra a ser 

estudada. No caso desta pesquisa, a saturação teórica foi usada para o fechamento amostral, 

“operacionalmente definido como a suspensão da inclusão de novos participantes quando os 

dados obtidos passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, certa redundância ou repetição, 

não sendo considerado relevante persistir na coleta de dados” (2008, p. 17). Nesta ocasião, 

nenhum depoimento é igual ao outro, porém todos apresentam elementos comuns entre si, sem 

acréscimos nas respostas.  
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Deste modo, foram convidados a participar do estudo, 26 representantes das instâncias do 

PSPE, a partir da utilização do critério da saturação teórica dos dados, conforme delineado na 

Tabela 1. 

 

 Tabela 1 - Distribuição dos sujeitos do estudo, segundo instância participativa do PSPE. Sobral- 

CE, 2013. 

 

No que se refere aos participantes deste estudo, temos que metade do quantitativo dos 

protagonistas juvenis era advinda de escolas municipais e metade de escolas estaduais; dos 

articuladores do PSPE nas escolas todos eram professores, dos articuladores do PSPE na ESF 

todos eram enfermeiros, e os integrantes do GGM, contavam com as representatividades das 

seguintes categorias profissionais: Enfermeiro, Pedagogo, Assistente social e Psicólogo.  

A categoria dos protagonistas juvenis só existe nas escolas estaduais e tem-se no total 36 e 

todos têm no mínimo 1 ano de atuação; articuladores do PSPE nas escolas estaduais são 36; 

porém, somente 11 tem no mínimo 1 ano; articuladores do PSPE nas escolas municipais são 90; 

entretanto só 14 tem no mínimo 1 ano; articuladores do PSPE na ESF são 28; contudo somente 

18 têm no mínimo 1 ano de atuação e do GGM , o total é 10 com tempo de atuação de no mínimo 

1 ano e 1 coordenadora Municipal do PSPE. 

 

4.3 Cenário do estudo 

 

Como cenário do estudo foi considerado o contexto de trabalho do PSPE, no município de 

Sobral - CE, classificado de acordo com IPECE (2006) como município de grande porte (100.001 

a 900.000 habitantes), localizado na zona norte do estado do Ceará - Brasil. O Sistema Único de 

Saúde local encontra-se enquadrado em Gestão Plena do Sistema, assumindo integralmente a 

responsabilidade pela saúde de sua população. O Sistema de Saúde do município conta com uma 

série de serviços na Atenção Primária à Saúde, dos quais merecem destaque neste estudo, alguns 

dos mais relevantes: 28 Centros de Saúde da Família; 48 Equipes de Saúde da Família; 06 

Coordenadora 

Municipal  

Grupo Gestor 

Municipal 

Articuladores 

nos CSF 

Articuladores 

nas escolas 

Protagonistas 

juvenis 

 

      

01 05 06 08 06  
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equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; 06 equipes de Residentes Multiprofissionais e 

40 equipes de Saúde Bucal. 

O PSPE foi implantado em Sobral em setembro de 2009, e em janeiro de 2011 passou a 

ser um componentes do PSE, após assinatura do termo de adesão do município. Em 2010, de 

acordo com dados reais do IBGE, a população de Sobral se apresentava com 188.233 habitantes. 

Como estimativa populacional para o ano de 2012, temos um total de 193.134 mil habitantes 

(IBGE, 2010).  

Com a expansão da urbanização e a aceleração do desenvolvimento em escala global, 

visualizamos na sociedade, elementos que denotam os atributos que intensificam as relações 

interurbanas e dinamizam o comportamento das pessoas. Nesta questão, coloca-se o município de 

Sobral, com 43.390 crianças e jovens de 5 a 19 anos, 23,97% do total de sua população geral 

(IBGE, 2010), que demandam serviços de qualidade nas áreas da saúde, educação, assistência 

social, arte, cultura, esporte e meio ambiente. As condições de saúde dessa população exige a 

integração de programas e projetos para ampliar as chances de minimização das situações de 

vulnerabilidades.  

A educação básica do município de Sobral é constituída pela educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio, as quais possuem diversos programas que contemplam essa rede 

pública e que visam à promoção de saúde e à inclusão social e cultural. O Programa Saúde na 

Escola, e portanto, o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas são exemplos destes; isto é, todas as 

escolas, tanto municipais, como estaduais de Sobral desenvolvem as ações do Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas.  

De acordo com Ceará (2012), a rede estadual de ensino do município de Sobral está 

organizada da seguinte forma: existem no total 18 escolas, das quais 13 estão localizadas na sede 

do município em estudo e 5 localizam-se  nos distritos; as quais respondem respectivamente, pela 

matrícula de 12.432 alunos e 2.760 alunos matriculados. Estas instituições de ensino atendem 

parte do ensino fundamental e o ensino médio, na íntegra. A educação profissional é realizada 

através de duas escolas estaduais de educação profissional. 

A rede municipal de ensino de Sobral assiste as demandas da educação infantil e do 

ensino fundamental. Esta rede conta com 27 escolas localizadas na sede, responsáveis por um 

total de 22. 940 alunos matriculados e 19 situadas nos distritos, atendendo à demanda de 10.279 
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alunos matriculados. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é oferecida pelas redes municipal e 

estadual.  

O contexto da colaboração interprofissional entre os profissionais envolvidos no contexto de 

trabalho do PSPE foi construída a partir da territorialização. 

Alguns indicadores de morbimortalidade e de vulnerabilidade social relacionados aos jovens 

de 5 a 19 anos no município de Sobral podem nortear as ações da esfera pública local para o 

desenvolvimento de políticas nas áreas de saúde e educação, como, por exemplo, as principais 

causas de internação e gravidez na adolescência (SOBRAL, 2011). 

As crianças e adolescentes inseridos na faixa etária de 5 a 19 anos, comparados com outros 

grupos, podem ser considerados como a população mais saudável e representam um grupo que 

pouco busca as instituições de saúde; entretanto, aspectos biológicos e psicossociais relacionados 

às mudanças físicas, situação sócio-econômica e ambiental, podem acarretar a esse grupo, 

problemas de saúde. Como os motivos mais frequentes de internação de crianças e adolescentes 

de 5 a 19 em hospitais da rede e conveniados do SUS no município de Sobral, no período de 

2008 a 2010, temos: internações devido à gravidez, ao parto e ao puerpério com nível de 

representatividade de 37% do total. Ressalta-se neste fato que as adolescentes representaram 23% 

do total dos internamentos por esta causa, considerando todas as faixas etárias. Em seguida, 

observa-se que as doenças infecciosas aparecem com uma fatia de 11,6% e a violência com 9,2%, 

aparecem respectivamente como segundo e terceiro motivos de internamento desse grupo etário 

(SOBRAL, 2010).  

Assim, apresenta-se a intenção investigativa de delimitar a compreensão do fenômeno em 

estudo – colaboração interprofissional no PSPE – no município de Sobral. Tal opção se justifica 

por ser este o município em que se encontra situada à pesquisadora e o programa de pós-

graduação a qual pertence. Além disso, Sobral foi um dos primeiros municípios a aderir ao 

Projeto, fato constatado nessa fase exploratória do estudo, a partir da escuta da coordenação 

municipal do Projeto e da articulação regional de saúde e da educação de Sobral. 

 

4.4 Período do estudo 

 

A coleta de dados ocorreu de agosto a novembro de 2012, após apreciação do Comitê 

de Ética, uma vez que este estudo envolve seres humanos. Considerando que em estudos de 
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abordagem qualitativa, a análise, em dado momento, dar-se concomitante a coleta de dados, o 

período de outubro a fevereiro foi destinado à análise.  

 

4.5 Instrumentos e procedimento de coleta dos dados 

 

Foram utilizados dois procedimentos para coleta de dados, que se apresentaram de 

maneira complementar, foram eles: consultas às fontes documentais e aplicação de questionários. 

 De acordo com Markoni e Lakatos (2010a), toda pesquisa implica o levantamento de fontes 

variadas, independente de quais métodos sejam utilizados. O levantamento de dados foi realizado 

por meio de um roteiro de anotações a partir da consulta às fontes documentais. Consultas estas 

realizadas durante o período compreendido entre setembro de 2009 à setembro de 2012.  

 Foram utilizados como fonte de informações: documentos, como: dois relatórios de ações 

desenvolvidas por uma escola estadual e uma escola municipal da rede de ensino público do 

PSPE e atas de reuniões mensais do GGM do PSPE, referentes aos anos de 2009 e 2010 e atas de 

reuniões mensais do GTI do PSE de 2011 e 2012. Os pontos que nortearam essa busca foram: 

identificação de sujeitos e instituições/setores envolvidos no desenvolvimento das ações do 

PSPE, no município de Sobral, descrição das atividades realizadas no âmbito do Projeto e 

identificação de produtos e/ou resultados alcançados após a implantação do PSPE, no município 

citado. Para este fim, foi elaborado um roteiro orientador, o qual subsidiou o registro das 

informações (APÊNDICE A). 

Para abordagem direta aos sujeitos, utilizou-se um questionário (APÊNDICE B). Este foi 

elaborado com questões abertas, contemplando dados de identificação dos sujeitos do estudo 

(nome, idade, tempo de atuação na função e formação profissional) e questões relacionadas ao 

PSPE (atividades desenvolvidas, sujeitos e instituições/setores envolvidos, atividades realizadas 

no ano de 2011, avaliação, resultados e modo de continuidade das ações).  

Conforme Santos (2000), na obtenção de dados, o pesquisador poderá optar por um 

dos instrumentos, como: entrevistas, questionários, observações, formulários e escalas, variando 

conforme o tipo de pesquisa e objetivos da mesma. Na opinião de Marconi e Lakatos (2010), o 

questionário é um instrumento de coleta de dados, composto por uma série ordenada de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito, sem a presença do entrevistador e apresenta 

vantagens como: conseguir atingir um maior número de pessoas simultaneamente, promover 
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maior liberdade nas respostas, em decorrência do anonimato, e possibilitar economia de tempo, 

de viagens e obter grande número de dados.  

Para fins de aplicação do questionário, acordamos com a coordenadora do PSE e o 

mesmo foi entregue na ocasião de uma reunião do GTI. É válido ressaltar que antes de o PSPE 

constituir o PSE; ou seja, antes do município aderir a este Programa, o grupo organizador das 

ações do PSPE era denominado Grupo Gestor Municipal (GGM). A partir de janeiro de 2011, 

este grupo passou a ser denominado Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) não havendo, 

portanto, diferenças substanciais em nível de categorias profissionais de composição; entretanto, 

em termos de responsabilidades, aumentou-se devido à amplitude do Programa contemplar mais 

vertentes que o Projeto. Nesta data estavam presentes todos os componentes do GTI do PSPE, um 

enfermeiro de cada CSF do município de Sobral, uma articuladora da rede estadual de ensino e 

uma articuladora da rede municipal de ensino, além de 12 protagonistas juvenis. Oportunamente 

esclarecemos quanto à livre participação dos sujeitos no processo investigativo; assim como, os 

objetivos do mesmo. Na mesma data, solicitamos o número de contato telefônico pessoal ou 

profissional de todos os sujeitos do estudo. Definimos um prazo de 15 dias para devolução do 

questionário, o qual deveria ser respondido e entregue a mim ou à coordenadora do PSE. No 

prazo acordado, tivemos a devolutiva de 03 instrumentos. Em seguida, realizamos visita aos 

locais de trabalho dos sujeitos que exerciam suas atividades na sede do município e para aqueles 

que trabalhavam nos distritos realizamos contatos telefônicos, no sentido de confirmar 

disponibilidade destes em participarem deste estudo, acordando nova data para apresentação do 

questionário. Em alguns casos foram necessários contatos adicionais para o recebimento do 

instrumento devidamente preenchido. Ressaltamos, entretanto, que não houve negativa em 

relação à devolutiva dos instrumentos. 

 

4.6 Organização e análise dos dados 

 

Para fins de organização e análise dos dados coletados, inspiramo-nos no Modelo de 

Colaboração Interprofissional desenvolvido por D’Amour (1997), o qual possui como marco 

teórico a Teoria da Ação Coletiva, a qual está relacionada à sociologia organizacional e à análise 

estratégica desenvolvida por Crozier e Friedberg (1977). Este Modelo pode ser utilizado para 

analisar os níveis de colaboração em sistemas complexos, com modos heterogêneos de interação 
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entre seus vários atores e sugere que a ação coletiva ou colaboração interprofissional pode ser 

analisada com base em quatro dimensões, operacionalizadas a partir de 10 indicadores 

(D’AMOUR et al., 2008). 

          Consideramos que os materiais extraídos da análise documental de fontes primárias e os 

textos produzidos pelos sujeitos em respostas aos questionários constituiriam depoimentos 

possíveis de serem analisados pelo referencial proposto. Para tanto, elaboramos uma matriz para 

sistematização dos registros a partir das quatro dimensões: Objetivos compartilhados e visão, 

Internalização, Governança e Formalização e dos dez indicadores a elas relacionadas; baseado no 

Modelo e Tipologia de Colaboração Interprofissional de D’Amour et al. (2008). No 

preenchimento da matriz de sistematização, ao identificarmos sinalizações de evidências para as 

dimensões e indicadores descritos, registrávamos a origem da fonte do campo (Documentos ou 

questionário), conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 4 - Matriz de sistematização da Colaboração Interprofissional no Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas, Sobral - CE, 2013. 

 

Dimensão 

 

Indicador Evidências 

Objetivos compartilhados e 

visão 

Objetivos  

 

 

 

Orientação cliente-centrada x 

outras-lealdades  

Documento   

 

Questionário 

 

Documento  

 

Questionário 

 

Internalização Convivência mútua 

 

 

 

 

Confiança 

Documento  

 

Questionário 

 

 

Documento  
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Questionário 

 

 

Formalização Ferramentas de formalização 

 

 

 

 

 

Troca de informação 

Documento   

 

Questionário 

 

 

 

Documento   

 

Questionário 

 

Governança Centralidade 

 

 

 

 

Liderança 

 

 

 

 

 Suporte para inovação 

 

 

 

 

Conectividade 

Documento   

 

Questionário 

 

 

Documento  

 

Questionário 

 

 

Documento   

 

Questionário 

 

 

Documento  

 

Questionário 
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 Com intuito de dar maior visibilidade ao processo de sistematização das 

informações, apresentamos no APÊNDICE C um exemplo deste processo vivido para a 

Dimensão Formalização e Indicador Ferramentas de formalização. 

 Concluída a fase de organização, caminhamos rumo à interpretação e análise, 

desta vez visando a classificação do nível de colaboração existente; ou seja, se o nível de 

colaboração é ativa (nível 3), em desenvolvimento (nível 2), potencial ou latente (nível 1), 

conforme apresentado no quadro a seguir. O APÊNDICE D ilustra um exemplo de classificação 

do nível de colaboração para o Indicador Governança e a Dimensão Liderança.  

 

Quadro 5 - Matriz de sistematização do nível de colaboração interprofissional no Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas, Sobral - CE, 2013. 

Dimensão 

 

Indicador Nível de colaboração Evidências 

Objetivos compartilhados 

e visão 

Objetivos  

 

  

Orientação cliente-

centrada x outras-

lealdades  

  

 

Internalização Convivência mútua 

 

 

 

 

Confiança   

Formalização Ferramentas de 

formalização 

 

 

 

 

 

Troca de informação  

 

 

 

 

Governança 

 

 

  

Centralidade 

 

 

 

 

 

Liderança 
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Suporte para inovação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectividade 

 

         Após a classificação do nível de colaboração, desenvolvemos um texto dissertativo, 

estabelecendo um diálogo entre os dados do campo, à luz do referencial de D’Amour (1997), 

nossas interpretações e as opiniões de autores captados a partir da revisão da literatura. Por fim, 

elaboramos o gráfico de Kiviat, o qual compõe o aporte teórico deste estudo e apresenta a função 

de estabelecer uma visão esquemática do nível de colaboração desenvolvido, como produto final, 

entre os sujeitos que compõem o PSPE.  

 

4.7 Princípios éticos 

 

As exigências estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde do Brasil na Resolução 

196/96, relativas à realização de pesquisas envolvendo seres humanos, devem ser atendidas 

quando ocorrer a realização destas. Logo, seguimos passos que orientassem a atenção aos 

princípios da bioética: beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, em todas as fases do 

estudo (BRASIL, 1996).   

O princípio da beneficência foi assegurado observando os riscos dos sujeitos 

relativamente aos benefícios que o estudo poderá trazer para os mesmos. O princípio da não-

maleficência garantiu que todos os danos previsíveis fossem evitados, assim, nenhum participante 

do estudo teve sua identidade revelada, direta ou indiretamente. O princípio da autonomia foi 

respeitado, ao considerarmos que todos os sujeitos do estudo foram esclarecidos sobre os 

objetivos e métodos do estudo, tendo a opção de participar ou não, sem que lhes ocorresse 

nenhum prejuízo, caso recusassem participar do estudo. Por fim, considerando o princípio da 
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justiça, entendemos que os possíveis benefícios deste estudo com vistas ao aprimoramento do 

PSE no município de Sobral serão de alcance para todos os que dele participam e, por extensão, a 

sociedade civil como um todo. 

Para a realização do estudo, o qual foi submetido à apreciação da Comissão Científica 

da Secretaria da Saúde e Ação Social, obtendo anuência, em seguida foi encaminhado ao Comitê 

de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual do Vale do Acaraú – UVA, sob o Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº. 05291512.0.0000.5053, obtendo parecer de 

aprovado em 27/07/2012.  

Por conseguinte, buscando-se atender a essas exigências, a fim de garantir a eticidade 

do estudo, foi utilizado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNDICE 

E), apresentando-o aos sujeitos no momento da submissão do questionário, de modo a permitir a 

participação legal no estudo, com o esclarecimento do objetivo do trabalho e as vantagens, 

considerando as prerrogativas da Resolução Nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 1996) e garantindo o anonimato das informações fornecidas pelos sujeitos sociais do 

estudo, que foram identificados como S1, S2, e o número subsequente até a sequência do sujeito 

26, total de sujeitos deste estudo. Foi utilizado também um Termo de Fiel Depositário 

(APÊNDICE F) junto à Coordenadora Municipal do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas para 

viabilizar o acesso às fontes documentais.  
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5 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Comungando com o escrito por Freitas (1999) apud Dias (2001), os resultados de uma 

investigação apresentam uma leitura sobre a realidade, sabendo-se que esta não apresenta 

verdades absolutas e objetivas, mas teia de relações estruturadas as quais os agentes sociais 

atribuem significados. 

Orientado por esta premissa, este capítulo de resultados e análise dos dados seguirá os 

seguintes tópicos: 

 Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas no município de Sobral; 

 Atividades desenvolvidas no Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas; 

 Produtos e resultados do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas em Sobral; 

 Nível de Colaboração Interprofissional no Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas em 

Sobral 

      O primeiro refere-se à implantação do PSPE no município de Sobral e a configuração 

do mesmo no cenário atual. Em seguida descrevemos atividades desenvolvidas no PSPE. 

Posteriormente apresentamos produtos e resultados que foram alcançados após a implantação e 

implementação do PSPE no cenário local de Sobral e posteriormente contemplaremos o nível de 

Colaboração Interprofissional no Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, no município de Sobral, 

sob a ótica de D’Amour (1997); modelo de colaboração este, utilizado como referencial teórico-

metodológico deste estudo. 

 

5.1 Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas no município de Sobral 

 

O PSPE se propõe a trabalhar aspectos de prevenção de doenças e vulnerabilidades de 

jovens, por meio da realização de ações de promoção de saúde sexual e reprodutiva de 

adolescentes e jovens, articulando os setores da saúde e da educação e privilegia a escola como 

um espaço para articulação de políticas voltadas para adolescentes e jovens mediante a 

participação dos sujeitos desse processo. Este Projeto envolve as três esferas governamentais que 

implementam ações descentralizadas com base na participação coletiva de diversos atores sociais, 

como profissionais da educação, da saúde, jovens, e  sujeitos e organizações da sociedade civil 

como um todo. (BRASIL, 2012b). 
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A partir do ano de 2008, com a institucionalização do PSE, por meio do Decreto 

Presidencial nº 6.286/2007, o PSPE passa a se constituir em um componente desse Programa. 

O PSPE foi implantado em Sobral em setembro de 2009, e em janeiro de 2011 passou a 

ser um componentes do PSE, após assinatura do termo de adesão do município. 

O PSPE está administrativamente organizado e configura-se no cenário atual da seguinte 

forma: compõem o GTI um total de 11 integrantes, contando com a representatividade das 

seguintes secretarias municipais: Saúde, Educação, Esportes e Juventude, Cidadania e Segurança, 

Fundação de Ação Social e Conselho Tutelar, constituindo-se como sujeitos do PSPE: 3 

Enfermeiros, do qual uma assume a coordenação municipal do Programa, 1 Odontólogo, 2 

Assistentes Sociais, 2 Pedagogas, 1 Psicólogo, 1 Educador Físico e 1 Agente Administrativo, 

conforme registrado na  Portaria nº 03, de 22 de setembro de 2010, norteadora da implantação e 

implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas e designadora dos componentes do 

Grupo Gestor Municipal do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas.  

Os setores que participam ativamente no desenvolvimento das ações do Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas, segundo registros feitos por meio dos questionários, são os seguintes:  

“Secretaria de Saúde e Ação Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte e 

Juventude, Secretaria da Cultura, Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento 

Urbano e Meio-ambiente (SPLAN)”. S 15 

Outros setores foram lembrados por outros sujeitos, como evidenciam os discursos 

abaixo: 

 “6ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (6 ª CREDE), 

Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação”. S 1 

 

 “Secretaria de Saúde e Ação Social, Secretaria de Educação, Projeto Vida que 

te Quero Viva, Centro Especializado em Assistência Social (CREAS), Pró-jovem 

Adolescente, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Projeto Vida que te Quero Viva, das 

Escolas, Comissão de Promoção da Cultura de Paz na Família (COMPAZ), Pró-jovem 

Urbano, Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET - Saúde), 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Universidade Federal do Ceará (UFC), 

do Instituto de Teologia Aplicada (INTA), Conselho Tutelar, da Casa da Cultura, 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e  Organizações Não-Governamentais (ONG)”. 

S 6 

Conforme a Portaria nº 03, de 22 de setembro de 2010, que norteia a implantação do 

PSPE e as atas das reuniões mensais do GGM, constituem sujeitos participantes no 
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desenvolvimento das ações do PSPE, no município de Sobral: Auxiliares de Enfermagem, 

Agentes Comunitários de Saúde, Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros, Odontólogos, Médicos 

e Auxiliares Administrativos da Estratégia Saúde da Família, Educadores Físicos, Assistentes 

Sociais, Psicólogos, Nutricionistas, advindos do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e 

Residentes em Saúde da Família, Pedagogos. 

A participação desses diversos sujeitos e setores, para além daqueles oficialmente 

registrados nos documentos consultados evidencia a importância da intersetorialidade no 

desenvolvimento das ações do PSPE. O processo de construção de ações intersetoriais permite 

pensar de um modo mais abrangente e menos pontual nas necessidades da comunidade. É 

necessária a inclusão dos saberes e as práticas relacionadas à intersetorialidade no cotidiano das 

equipes de profissionais e gestores dos mais variados setores, a fim de que as ações de promoção 

de saúde apresentem impactos na melhoria das condições de saúde da população. A partir da 

instituição de políticas públicas direcionadas a facilitar a articulação tanto dos setores 

governamentais, como não governamentais.  

Os autores Campos, Barros e Castro (2004) descrevem que a construção de ações 

intersetoriais voltadas à promoção da saúde implica na troca e na construção coletiva de saberes, 

linguagens e práticas entre os vários setores envolvidos, buscando meios inovadores para 

promover a melhoria na vida da sociedade civil como um todo. Assim, a intersetorialidade 

implica na existência de abertura para o diálogo em cada setor envolvido, por meio do 

estabelecimento de laços de corresponsabilidade e cogestão em prol da melhoria da qualidade de 

vida da população. Em concordância com estas opiniões, Junqueira (2004) apresenta a ação 

intersetorial como um processo de aprendizagem e determinação dos sujeitos, o qual deve 

apresentar como resultado, uma gestão integrada, com capacidade para responder com eficácia à 

solução de problemas da população de um determinado território.  

Araújo e Assunção (2004) apresentam que a promoção de ações de saúde não se constitui 

numa responsabilidade restrita deste setor; entretanto, de uma integração entre os diversos setores 

das três esferas públicas, as quais articulam políticas e ações que culminam com a melhoria das 

condições de vida da população. 

O Ministério da Saúde (Brasil, 2006a) preconiza que o PSPE tem como eixo estruturante 

de suas atividades a integração dos setores saúde e educação, respeitando os princípios e 

diretrizes que os fundamentam e deve incentivar o desenvolvimento de políticas públicas 
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voltadas para a promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva; por meio da ampliação de 

parcerias entre escolas e organizações governamentais e não-governamentais e do incentivo da 

participação juvenil para que adolescentes e jovens possam atuar como sujeitos ativos de sua 

realidade.  

Diante disso, os dados coletados no município de Sobral convergem para o preconizado 

pelo Ministério da Sáude (Brasil, 2006a), ao evidenciarem a ocorrência da participação de 

diversos setores; fato este que pode permitir pensar as necessidades da comunidade de forma 

mais ampla e de intervir nos problemas de modo mais abrangente no desenvolvimento das 

atividades que seguem abaixo. 

 

5.2 Atividades desenvolvidas no Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas 

 

Conforme Malta et al. (2010) os adolescentes constituem um grupo prioritário para o 

planejamento e desenvolvimento de ações de promoção da saúde em todas as regiões do mundo, 

em decorrência de suas exposições às várias situações de riscos para sua saúde. As 

transformações cognitivas, psicológicas, emocionais, sociais, físicas, as quais sucedem nesse 

período de transição da infância para a vida adulta, costumam ser intensas. Aumentam a 

autonomia e independência em relação à família e vivenciam novas experiências e 

comportamentos. Alguns destes representam importantes fatores de risco para a saúde, como a 

prática sexual desprotegida, o tabagismo, o consumo de álcool, a alimentação inadequada e o 

sedentarismo. Cenário este, potencial para o aumento do risco de violências, além de 

contribuírem para o surgimento posterior de doenças crônicas transmissíveis e não transmissíveis; 

daí a importância do planejamento e realização de ações de promoção à saúde do PSPE nos 

ambientes escolares e em seus entornos. 

Por meio do material extraído na fase de coleta de dados, podemos inferir a partir dos 

depoimentos dos sujeitos, que sob a coordenação do GTI são desenvolvidas as seguintes 

atividades:  

“Desenvolvemos atividades como: ações educativas acerca da sexualidade 

(demonstração do uso de preservativos para prevenção de DST/AIDS e da gravidez da 

adolescência), da prevenção do uso de drogas, da prevenção à violência e do estímulo à 

cultura de paz. Isso acontece por meio de palestras, debates, vídeos educativos, rodas 

de conversa e seminários”. S 17 
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“As atividades realizadas são: pesquisas, seminários, palestras, grupos de estudo sobre 

os assuntos abordados no Projeto pelos professores, orientados pelos profissionais da 

saúde, apresentação de vídeos, seminários, oficinas, conversas informais, debates sobre 

os assuntos em questão de acordo com cada profissional; agendamento e realização de 

entrevistas, encaminhamentos de acordo com as mais variadas necessidades”. S 1 

 

De acordo com o que consta nas atas de reuniões do Grupo de Trabalho Intersetorial, 

podemos conhecer as atividades desenvolvidas no PSPE, que são: apresentação do planejamento 

das ações do PSPE; oficinas com a participação de articuladores do PSPE; formação de 

professores e alunos sobre temáticas relacionadas ao PSPE, como: diretrizes do PSPE, higiene 

corporal e ambiental, prática de sexo seguro, prevenção de gravidez e de DST/AIDS, prevenção 

de drogas; natureza das violências, resgate da auto-estima; por meio da realização de exposições 

dialogadas e interativas; de fóruns; de campanhas; de mutirões; de apresentações culturais; de 

circuito esportivo; de trabalho em grupo; de cursos; de mesa redonda; de recitação de poema; de 

rodas de conversa; de palestras; de oficinas; de demonstrações práticas; de distribuição de 

panfletos informativos; de distribuição de preservativos femininos e masculinos; de apresentação 

de grupo de dança; de apresentação de músicas; de realização de leitura; de leitura de texto; de 

distribuição de materiais educativos. 

               O desenvolvimento de ações preventivas e promotoras de saúde estimula o exercício da 

cidadania, a construção do conhecimento e o fortalecimento do empowerment, ao mobilizar a 

comunidade para que esta assuma o seu papel de co-responsável pelo seu cuidado em saúde. É de 

nosso conhecimento a relevância destas ações no cenário escolar, inclusive diante das 

vulnerabilidades as quais os adolescentes e jovens estão expostos. Isso evidencia que os 

profissionais reconhecem essas vulnerabilidades e a necessidade de prover informações, 

envolvendo as temáticas do referido Projeto, com vistas ao alcance de produtos e resultados.  

Para tanto, é lançado mão de uma diversidade de formas de abordagens das temáticas 

relacionadas ao PSPE, aplicadas ao seu público-alvo, como oficinas, palestras, seminários, rodas 

de conversa e assim, é possível conhecer algumas atividades realizadas dentro dessa proposta. 

Corroborando com esta opinião, Catrib et al. (2003) descrevem que a educação em saúde, 

atualmente se utiliza de estratégias didáticas que estimulam a participação contextualizada para 

desenvolver habilidades, compreensão e consciência dos indivíduos e coletivos, possibilitando 
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escolhas sensatas e a partir daí alcançando importantes resultados, como os que seguem nos 

depoimentos a seguir. 

 

5.3 Produtos e resultados do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas em Sobral 

 

Conforme depoimentos obtidos através dos questionários aplicados aos atores sociais 

desse estudo, obtivemos os seguintes produtos/resultados do Projeto Saúde e Prevenção nas 

Escolas no município de Sobral: 

 

“Os produtos são os adolescentes mais esclarecidos sobre DSTS/AIDS; a demonstração 

de atitudes de alguns alunos que foram vítimas de traficantes e hoje são líderes 

determinados de grupos de estudo, dentro das escola no contraturno; diminuição do 

número de adolescentes grávidas no ensino médio; facilitação de encaminhamento de 

alunos com necessidades educacionais especiais à especialistas e outras necessidades; 

envolvimento de alunos da  nossa escola em estágio remunerados nas mais diversas 

áreas, como em agências bancárias, Fórum, empresas como Grendene, 6ª CREDE; 

bolsas de estudo; alunos procurando capacitação profissional, fazendo curso de 

qualificação e aperfeiçoamento no SENAC, UVA, outros; retirada de adolescentes na 

situação de risco e vulnerabilidade; etc”. S 2 

 

 “Melhor diálogo dos alunos com os professores em relação aos temas abordados no 

PSPE; formação dos professores do PSPE em higiene corporal e ambiental; 

fortalecimento da Política Nacional de Assistência e Prevenção à Epidemia de 

HIV/AIDS, na perspectiva dos direitos humanos, do respeito às diferenças e equidade; 

capacitação de adolescentes e jovens sobre sexo seguro e à sexualidade; orientação e 

apresentação da Comissão local para promoção da cultura de paz diante da violência; 

implantação da Caderneta do Adolescente, capacitação de professores sobre prevenção 

de drogas e promoção de saúde bucal; capacitação dos protagonistas juvenis sobre 

gravidez na adolescência, orientação dos adolescentes e jovens sobre os prejuízos 

causados pelo uso de álcool e outras drogas e os benefícios causados pela prática da 

capacitação da comunidade sobre a cultura de paz; orientação dos profissionais de 

atenção primária sobre as propostas do PSPE/PSE; capacitação de adolescentes e 

jovens sobre planejamento familiar; capacitação e formação dos professores do 

PSPE/PSE da rede municipal pública de ensino; ampliação das ações de promoção de 

saúde e melhor organização da atenção à saúde do adolescente e jovem, por meio de um 
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projeto integrado de saúde na escola; esclarecimento do GGM sobre o modo 

operacional das ações do PSPE/PSE”. S 17 

 

 Por meio de uma busca documental realizada nas atas de reuniões mensais do GGM do 

PSPE, identificamos os produtos/resultados do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas que 

seguem: melhor integração entre os setores da Saúde e Educação, inclusão da temática de 

prevenção de agravos e promoção da saúde na Escola; parceria; esclarecimento sobre a situação 

atual do PSPE no que se refere aos desafios enfrentados para implantação do PSE no município; 

esclarecimento dos articuladores do PSPE/PSE nas escolas sobre as dificuldades e necessidades 

para manter parceria intersetorial: Saúde e Educação; capacitação e orientação dos articuladores 

do PSE atuantes nas escolas estaduais sobre a Política do PSE no município; capacitação dos 

articuladores do PSE em relação ao cadastro no SIMEC e exposição sobre a situação atual da 

parceria entre Saúde e Educação para gestores da saúde. 

Os dados obtidos pelo instrumento de coleta de dados e pelas fontes documentais 

sinalizam que a realização de ações de promoção de saúde e educação em saúde nas instituições 

escolares, constituem-se num importante salto, articulado principalmente, pelos setores da saúde 

e da educação e evidenciam o início do itinerário da superação da fragmentação dos saberes e das 

ações profissionais para a construção do processo de relação entre teoria e prática na construção 

de práticas coletivas de saúde e educação e nos permite inferir que o PSPE no município de 

Sobral tem dado conta de alcançar o que se espera de práticas promotoras de saúde. 

Batista (2010) apresenta em seus estudos que é de suma importância o desenvolvimento 

de projetos promotores de saúde nas instituições escolares. Faz-se necessário realizar um trabalho 

sistemático; onde a prática de educação em saúde nos espaços escolares viabilize dinamizar o 

processo educativo como um todo, refletindo em mudanças de comportamento dos atores 

envolvidos. É fundamental estruturar as práticas de promoção de saúde num trabalho coletivo, 

onde a sociedade civil exerça o seu papel. 

A materialização da educação em saúde e promoção da saúde na escola não ocorre somente 

por meio do currículo; entretanto, a partir de ações que envolvam profissionais de diversas 

categorias através de práticas pedagógicas e de ações de prevenção e promoção da saúde, 

envolvendo a comunidade escolar e seu entorno, as famílias e a sociedade em geral. A noção de 

educação em saúde ampliada representa uma ferramenta de promoção da saúde em vários 

contextos, são eles: escolas, centros de saúde, instituições hospitalares, dentre outros. Faz-se 
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necessário que os setores da educação e da saúde estabeleçam uma parceria interinstitucional 

permanente, com vistas ao desenvolvimento de ações compartilhadas, para o fortalecimento de 

uma proposta que articule os conhecimentos produzidos e acumulados pelas duas áreas; daí, a 

importância de analisar a temática da colaboração interprofissional no Projeto Saúde e Prevenção 

nas Escolas, conforme visualizamos nos discursos abaixo. 

 

5.4 Nível de Colaboração Interprofissional no Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas em 

Sobral  

 

Neste tópico apresentamos os resultados em termos das quatro dimensões e dos dez 

indicadores do modelo, reproduzido de forma esquemática pelo gráfico de Kiviat, o que 

possibilita visualizar a situação atual da colaboração interprofissional no PSPE em um continuum 

de 1 a 3, dependendo dos níveis de realização de colaboração apresentados. 

Retomamos os conceitos orientadores do processo de colaboração por meio das 

dimensões: Objetivos compartilhados e visão, Internalização, Formalização e Governança. 

Partindo para a discussão dos resultados, foi possível inferir por meio dos questionários, 

em termos da Dimensão Objetivos compartilhados e visão, do Indicador Objetivos, os 

articuladores do PSPE alcançam parcialmente êxito na realização de suas atividades ao 

trabalharem juntos em torno de objetivos comuns, alcançando o nível 2 de colaboração 

interprofissional. A evidência desse fato se expressa nos depoimentos a seguir: 

“As atividades desenvolvidas relacionam-se aos temas do PSPE e envolvem: drogas, 

sexualidade, gravidez na adolescência, violência, diversidade de gênero e família. 

Temos como aliados e parceiros os profissionais de saúde, oriundos do CSF do nosso 

território e integrantes do GGM; pena, que estes não colaborem com todos os objetivos 

do PSPE, mas, com alguns”. S 1 

  

“Dentro do PSPE desenvolvo função de articuladora da saúde junto à equipe do meu 

CSF. Meu principal papel é planejar e executar as ações com os demais articuladores 

do PSPE, apesar das dificuldades que encontramos para concretizar tal fim; 

principalmente o fato da dificuldade encontrada junto aos profissionais da educação, 

que assumem e compreendem a maioria dos objetivos (mas não todos) de que trata o 

Projeto”. S 11 
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Os estudos revelam que os objetivos a serem alcançados pelas equipes de trabalho 

deveriam ser comuns e abrangentes, de forma a assegurar a colaboração interprofissional, porém, 

essa afirmativa não é comungada por todos. D’Amour et al. (2008) mencionam que o objetivo 

mais susceptível de conseguir partes interessadas é o da promoção da assistência centrada no 

cliente; portanto, responder às necessidades destes, torna-se um objetivo central com o qual todos 

poderiam concordar. A questão é que esse objetivo implica numa transformação radical de 

valores e práticas e a sua concretização seria realmente uma inovação.  

  Deluiz (1998) descreve em seus estudos que a cultura deste tipo de prática profissional 

tem relação com o tipo de processo educativo pelo qual vem sendo formados alguns 

profissionais. Aproveitando o depoimento que relata a atitude do profissional médico, é 

importante resgatar que geralmente não existe na academia um diagnóstico preciso em relação às 

necessidades do setor saúde, realidade esta que ocasiona um descompasso entre as ações 

educacionais e as necessidades dos serviços de saúde. Descompasso que obriga o setor saúde a 

assumir a responsabilidade e a intensificar iniciativas para preparar seus quadros já nos próprios 

ambientes de trabalho.  

No tocante à Dimensão Objetivos compartilhados e visão, do Indicador Orientação 

cliente-centrada x outras-lealdades, obtivemos o nível 2 de colaboração interprofissional, 

conforme podemos observar os seguintes depoimentos: 

“No meu trabalho, há boa aceitação tanto da escola onde atuo, como do Centro de 

Saúde da Família. Os professores fazem planejamento anual, no início do período 

letivo, colocando os assuntos do PSPE em pauta e iniciam as aulas já relatando 

algumas atividades e conteúdos do ano para seus discentes. Os Enfermeiros, Dentistas e 

Psicólogos se mostram disponíveis, já o Médico, que participa do PSPE ,sempre coloca 

acima de qualquer coisa os seus interesses enquanto Médico, o que prejudica um pouco 

o trabalho dos demais envolvidos”. S 2 

 

“Hoje, a Saúde e Educação trabalham em parceria planejando e realizando ações do 

Projeto, mas dentro da equipe de educação, vemos professor dedicado às questões 

temáticas dos PSPE, sem prejudicar o currículo escolar e outros que não se interessam 

pelas questões coletivas e, sim, por interesses específicos de sua categoria profissional; 

só pensam em realizar provas, repassar todo o conteúdo de sua disciplina e fazer a 

frequência”. S 6 
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No contexto do PSPE, o público-alvo deste (adolescentes e jovens) deve ser considerado o 

centro do cuidado prestado. Conforme Erdmann
 
et al. (2007), enquanto sistema dinâmico, o 

sistema complexo de cuidados às pessoas deve partir da aquisição de saberes e competências, 

orientados pela convicção de um novo referencial que dá conta das intersubjetividades, interações 

e dinaminicidades dos sujeitos. Assim, a superação das fronteiras interdisciplinares proposta pelo 

cuidado, vai além da simples interação e integração dos saberes, mas reflete e amplia as 

discussões acerca das múltiplas dimensões que envolvem o cuidado, o qual precisa ser 

compreendido, enquanto sistema que implica na construção de redes não lineares, que atravessam 

as diferentes áreas do saber. 

 D’Amour et al. (2008) afirmam existir uma variedade de tipos de lealdade, são eles: à 

clientela, à profissão, à organização,  ao interesse privado, dentre outras. O resultado é, portanto, 

uma assimetria de interesses entre os parceiros ou parcial convergência de interesses. Ajustes 

mútuos são necessários, diante da necessidade de negociar o mais importante. Em alguns casos, é 

possível negociar. Diante destes depoimentos, observamos que dentro do PSPE as orientações 

guiam-se de acordo com os interesses profissionais. 

Em termos da Dimensão Internalização, do Indicador Convivência mútua, alcançamos o 

nível 2 de colaboração interprofissional e inferimos a partir do material extraído dos 

questionários as seguintes opiniões: 

 

“Na escola são realizadas atividades diversas, sendo todas válidas, pois passamos 

informações necessárias para os alunos se prevenirem contra as doenças. As atividades 

realizadas na escola contam com a presença de pessoas importantes, como os 

profissionais de saúde e são as seguintes: palestras, orientações, visitas dos 

profissionais da saúde, executando trabalhos de prevenção à saúde e oficinas 

educativas com profissionais da educação para fortalecer os trabalhos; porém, 

momentos de interação entre nós, os próprios profissionais, para que nos conheçamos e 

nos aproximemos mais, são poucos”. S 5 

 

“A cada ação desenvolvida dentro do PSPE, diversos profissionais colaboram e 

interagem. Desenvolvemos atividades de educação, saúde e qualidade de vida, através 

de oficinas, rodas de conversas e outras. Acho muito importante a inclusão das 

categorias da saúde junto com os da educação. Apoiamos e acompanhamos os 

profissionais de educação nas atividades realizadas na escola, uma vez por mês, mas 
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com exceção desse encontro mensal, temos poucas oportunidades para nos integrarmos 

uns com os outros”. S 12 

 

Podemos então inferir, por meio dos depoimentos dos sujeitos deste estudo, que na 

verdade, existem poucas oportunidades para que os integrantes do PSPE se conheçam e interajam 

entre si. Conforme os estudos de D’Amour et al. (2008), dados evidenciam que os profissionais 

devem conhecer-se pessoalmente e profissionalmente, uma vez que eles estão a desenvolver um 

sentimento de pertença a um grupo e pretendem obter sucesso na formulação de objetivos 

comuns. Conhecer-se pessoalmente significa conhecer os valores dos outros e de seu nível de 

competência, ao passo que, conhecer-se profissionalmente, implica conhecer sobre o quadro 

disciplinar de referência, a abordagem aos cuidados e o âmbito da prática do outro. E o processo 

de familiarização destes sujeitos ocorre em ocasiões sociais, atividades de formação e troca de 

informações formais e informais, portanto, se faz necessária a viabilização de condições sociais 

que venham a promover a colaboração, especialmente por meio da interação social.  

Tomaél; Alcará e Chiara (2005) apresentam em seus escritos que as organizações são 

constituídas por pessoas que, por sua vez, são detentoras de conhecimento e de habilidades. 

Estes, quando compartilhados, transformam-se em aprendizagem organizacional, a qual resulta 

na acumulação de novos conhecimentos e, consequentemente, impulsiona as inovações. As 

interações que ocorrem entre pessoas, entre organizações e entre os elementos humanos sociais e 

culturais interferem de modo direto nos processos inovativos, e são essas interações que 

permitem e viabilizam a aprendizagem organizacional, fortalecendo as relações e os benefícios 

advindos delas.  

Obtivemos o nível 3 de colaboração interprofissional, no que se refere à Dimensão 

Internalização, do Indicador Confiança, visualizamos as seguintes informações: 

 

“A Equipe de Saúde da Família da qual faço parte, considera de grande relevância as 

ações desenvolvidas pelos profissionais da educação envolvidos no PSPE. O apoio 

dados pelos professores que atuam na escola do nosso território é muito importante. 

Não foi fácil, mas conseguimos desenvolver uma grande parceria com o setor a 

educação, com o passar do tempo e adquirimos muita confiança no modo como os 

professores desta escola, instruem e repassam os conhecimentos para nossos usuários 

adolescentes, extrapolando a educação depositária e caminhando rumo à educação que 

dá autonomia para a nossa juventude”.  S 9  
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“Os Enfermeiros do PSF que fica no mesmo bairro da escola que trabalho, não deixam 

a desejar para nenhum outro profissional. Se é pra vir pra escola e ministrar palestras, 

eles vêm e ministram, se é pra fazer avaliação clínica, eles fazem e ainda é bem feita, se 

é pra vacinar, também. Sempre que a gente precisa de qualquer coisa com eles, a gente 

pode contar, porque eles são de confiança. Isso faz com que a gente desenvolva uma 

relação de parceria e sinta-se tranquilo para confiar em todas as  tarefas que eles se 

proponham a  fazer, porque eles não nos deixam na mão”. S 2   

 

É fácil perceber, através das opiniões supracitadas, que existe uma confiança nas 

capacidades profissionais de algumas categorias em assumirem certas responsabilidades e em 

consonância com estas afirmações, D’Amour et al. (2008) descrevem que a colaboração só é 

viável se existir confiança nas competências e capacidade de assumir responsabilidades dos 

outros; uma vez que, confiança reduz a incerteza; e quando existe muita incerteza, dados 

mostram que os profissionais tendem a monopolizar a responsabilidade sob seus clientes o maior 

tempo possível, para evitar colaborar. Tais ações vão contra a meta de construção de redes. 

Profissionais devem usar os resultados da colaboração para avaliar os outros e construir a 

confiança. 

Em seus estudos, Ribeiro et al. (2004) descrevem que o  trabalho em equipe de forma 

integrada apresenta como significado a conexão de diferentes processos de trabalho, baseados no 

conhecimento do trabalho do outro profissional e na valorização da participação deste na 

produção de cuidados. Significa a construção de consensos no que se refere aos objetivos e 

resultados a serem alcançados pela equipe de profissionais; assim como, no que se refere ao 

modo mais adequado de adquiri-los, significando ainda a utilização das interações entre os 

agentes envolvidos, com vistas ao entendimento e ao reconhecimento recíproco de autoridades de 

saberes e da autonomia técnica. 

Inferimos relativamente à Dimensão Formalização, do Indicador Ferramentas de 

formalização, o PSPE de Sobral atinge o nível 2 de colaboração interprofissional, a partir dos 

depoimentos dos sujeitos sociais do estudo: 

 

  “Foi instituída um portaria autorizando a implantação e implementação do PSPE no 

nosso município e, a partir dela, desenvolvemos nossas atividades de acordo com a 
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proposta dos Ministérios da Saúde e Educação,  porém, existem lacunas nessa Portaria 

que nos deixam com dúvidas em relação a alguns aspectos”. S 3 

 

 “Existe um ofício que foi elaborado pela gestão pública municipal que descreve os 

componentes e suas respectivas funções do GTI dentro da proposta do PSE, desde que 

ele foi criado e isso norteia o desenvolvimento de nossas ações, mas algumas vezes um 

profissional sai e é substituído por outro e esse ofício não é atualizado, como também 

acontece de um integrante do GTI sair e não ser realizada uma reposição do mesmo, e 

até mesmo de essa Portaria não ser debatida, como se estivesse sempre em construção e 

nunca pronta”. S 19 

 

Esses discursos referem-se à seguinte fonte documental: Portaria nº 03, de 22 de setembro 

de 2010, norteadora da implantação e implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas e 

designadora dos componentes do Grupo Gestor Municipal do referido Projeto. 

Ao lermos os depoimentos e o documento supracitado é possível perceber que os acordos 

formais ocorridos nesta Dimensão referente ao PSPE não são consensuais e ainda estão em 

processo de negociação ou construção. D’Amour  et al. (2008) apresentam que a formalização é 

um meio importante de clarificar as responsabilidades dos diversos parceiros e negociar como as 

responsabilidades são compartilhadas. Existem diversos tipos de ferramentas de formalização, 

como: acordos interorganizacionais, protocolos, sistemas de informação, dentre outros. 

Baptista (2007) descreve que as portarias ministeriais são importantes instrumentos de 

regulação de políticas e têm como objetivo principal definir instruções para a execução das leis, 

decretos e regulamentos aprovados pelo Poder Legislativo, tal como previsto na Constituição 

Federal de 1988. No contexto do âmbito da saúde, as portarias ministeriais têm assumido um 

papel de grande destaque, não só pelo quantitativo de documentos apresentados a partir dos 

últimos anos da década 90, mas principalmente pelo forte poder de indução que este instrumento 

assumiu na definição da política setorial.  

Quanto à Dimensão Formalização, do Indicador Troca de informação, percebemos que o 

nível de colaboração interprofissional desenvolvido entre os integrantes do PSPE alcançou o 

nível 2 de colaboração interprofissional, segundo os depoimentos e fontes documentais a seguir: 

  

 “São realizadas oficinas e palestras sobre diversos temas relacionados à proposta do 

PSPE para o público-alvo do Projeto, que conforme acordos que estão em processo de 
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pactuação, devem ocorrer com frequência quinzenal, mas nem sempre ocorrem nesta 

frequência”. S 4 

 

 “O PSPE foi implantado em 2007, com objetivo de formar multiplicadores com focos 

nas ações de promoção da saúde e prevenção das drogas e fortalecer o protagonismo 

juvenil. Tem um calendário de reuniões mensais com o GGM e cronograma de 

atividades para serem desenvolvidas pela equipe, porém, apesar de a comunicação já 

ter melhorado muito, ainda é possível sentir que o “feedback” de informações entre os 

envolvidos nesse Projeto ainda não ocorre da forma ideal, principalmente, porque não 

conhecemos direito os nossos colegas de trabalho”. S 8 

 

 Relacionado aos depoimentos citados anteriormente, foi produzido pelo GTI do 

Programa Saúde na Escola, um manual instrutivo para este Programa, o qual contempla os 

objetivos e as diretrizes do SPE/PSE, as atribuições do Grupo de Trabalho Intersetorial, a 

vinculação territorial Centro de Saúde da Família - Escola e as sugestões de cronograma para 

operacionalização das ações. 

Podemos então inferir pelo material extraído da fonte documental referida acima, que 

existe um manual para otimizar a troca de informações entre os articuladores do PSPE, 

entretanto, os depoimentos dos sujeitos deste estudo mencionam que a infra estrutura de troca de 

informação não é usada adequadamente e/ou está incompleta. D’Amour et al. (2008) pontuam 

que a troca de informações refere-se à existência e ao uso adequado de uma infra estrutura de 

informações para permitir a troca rápida e completa da informação entre os profissionais 

envolvidos. Os resultados sugerem que os profissionais se utilizem de sistemas de informação 

para reduzirem a incerteza em suas relações com parceiros que não conhecem bem. O feedback 

faz com que os profissionais forneçam e recebam informações das quais precisam para darem 

seguimento ao tratamento de seus clientes; bem como para avaliar os seus parceiros, com base na 

qualidade das trocas de informações. Este é um aspecto importante para o estabelecimento de 

relações de confiança. 

Rowley (1995) traz em seus estudos que os sistemas de informação têm sido 

desenvolvidos para otimizar o fluxo de informação relevante no âmbito de uma organização, 

desencadeando um processo de conhecimento e de tomada de decisão e intervenção na realidade. 

De modo geral, existe um consenso de que um sistema de informação deve ser estratégico e 

contribuir para que uma organização possa alcançar os seus objetivos.  
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Ao lermos os depoimentos extraídos dos questionários aplicados aos sujeitos do estudo, é 

possível perceber que relativamente à Dimensão Governança, do Indicador Centralidade, 

obtivemos o nível 2 de colaboração interprofissional. Infere-se que o papel das esferas públicas 

não está promovendo adequadamente a implementação de estruturas para o desenvolvimento das 

ações realizadas dentro do PSPE. Centralidade relaciona-se à existência de uma direção clara e 

explícita que se destina a orientar as ações para a colaboração. Os dados revelam a importância 

do envolvimento de algumas autoridades centrais em fornecerem uma direção clara e 

estabelecerem um papel estratégico e político para promoverem a implementação de estruturas e 

processos colaborativos. Os gestores podem exercer influência significativa sobre colaboração 

interorganizacional, formalizada através de acordos para oficializar a colaboração. 

 

“Sobral já tinha experiência com o Projeto Amor a Vida. O PSPE veio para ampliar e 

estruturar melhor esse trabalho. Foram realizadas várias reuniões com diretores das 

escolas e representantes da saúde, com o objetivo de esclarecimento destes e 

treinamentos sobre os temas propostos, porém, não foi pensada a criação de uma infra-

estrutura (sede própria) do PSPE para organizar melhor a estruturação das ações do 

PSPE e isso sinaliza para uma certa “omissão” dos gestores públicos das três esferas, 

quando foram criar e aprovar leis referentes ao Projeto”. S 13   

 

“São inquestionáveis as conquistas e os fatores positivos na implantação e 

implementação do PSPE no nosso município, mas o fato de ser concreta e se constituir 

num fator dificultador para a realização das atividades propostas pelo Projeto, a falta 

de espaço nas escolas, de material pedagógico, de instrumentos, de desestímulo de 

recursos humanos para as ações, de recursos humanos para apoiar a coordenação do 

PSPE, de manter articulação intersetorial, demonstram uma má definição do papel 

político dos gestores públicos federal, estadual e municipal”. S 18 

 

 De acordo com Brasil (2006e), para que as ações da equipe gestora municipal do PSPE 

sejam efetivas, devem incluir: diagnóstico da realidade local e identificação das ações prioritárias 

que estão sendo realizadas, identificadas a partir da análise situacional; especificação das 

parcerias relevantes para a execução e sustentabilidade das ações; implementação de estratégias 

de mobilização das comunidades escolares e dos parceiros; definição de uma agenda 

compartilhada entre saúde, educação e demais parceiros; definição da abrangência das ações 

propostas, identificação dos recursos técnicos, humanos e financeiros necessários e disponíveis 
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para a execução das ações; definição das responsabilidades compartilhadas, incluindo 

disponibilidade de horário para a formação de profissionais, espaço físico, infra estrutura e 

produção de material de apoio; definição de mecanismos e indicadores de avaliação e 

monitoramento das ações; criação e implementação de estratégias de divulgação dos resultados 

alcançados em etapas específicas de implementação do Projeto.  

 

No que se refere à Dimensão Governança e Indicador Liderança, alcançamos o nível 2 de 

colaboração interprofissional. Isso está expresso nos depoimentos dos sujeitos sociais deste 

estudo, a seguir: 

 

“A Coordenação Municipal do Projeto faz questão de que nós interajamos entre nós e 

todos nós temos direito de falar e dar opinião, não importando quem seja, qual cargo 

exerça, mas, infelizmente, sempre que ela delega prazo para a realização das 

atividades, as pessoas não cumprem”. S 22 

 

“A Coordenação do Projeto tenta trabalhar todas as resistências de forma incansável e 

persistente, mas nem sempre consegue contar com a colaboração e 

interação/engajamento entre os profissionais da educação e da saúde, que colocam 

objeção para desenvolverem certas atividades, em cumprirem os prazos estipulados, em 

participarem de alguns eventos, dentre outros”. S 23 

 

A liderança é a condução de um coletivo de pessoas transformando-o numa equipe, a qual 

gera resultados. Constitui-se na habilidade de motivar os que são liderados de forma ética. E os 

depoimentos supracitados leva-nos a caracterizar a liderança existente no PSPE, como uma 

liderança do tipo fragmentada e pouco impactante, carcaterizada no nível 2. D’Amour et al. 

(2008) afirma que a liderança local é necessária para o desenvolvimento de colaboração 

interprofissional e inter-organizacional. No que se refere à colaboração, a liderança pode ser 

exercida pelos gestores que impõem fazê-la ou por profissionais que tomam a iniciativa. Neste 

último caso, liderança é compartilhada por diversos parceiros e está sujeita a um amplo acordo. 

Quando a liderança está relacionada com uma posição de alimentação, não deve ser concentrada 

nas mãos de um único parceiro, todos os parceiros devem ser capazes de ouvir as outras opiniões 

e participar na tomada de decisão. 
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Lanzoni e Meirelles (2011) vislumbram a tendência à liderança autêntica e participativa, 

com ênfase na comunicação, como um meio de alcançar resultados melhores em saúde. 

Instituições organizacionais, que possuem liderança sólida, são beneficiadas com aumento da 

criação de vínculos, com menor rotatividade de seus trabalhadores, menos conflitos, maior 

envolvimento das pessoas no processo de trabalho e melhor aproveitamento de todos os recursos.  

Para a Dimensão Governança, do Indicador Suporte para inovação, obtivemos o nível de 

colaboração interprofissional 2. Isso pode ser percebido por meio dos seguintes discursos: 

“Eu tenho oportunidade de participar de diversas palestras, oficinas e seminários 

relacionados à saúde, com profissionais diversos para capacitarem as pessoas 

integrantes do PSPE. Alguns palestrantes são bem dedicados, outros, nem tanto”. S 20 

 

 “Dentro do PSPE recebo treinamento e capacitação, algumas vezes, profissionais de 

alto gabarito facilitam esses momentos, outras vezes, pessoas sem muito 

comprometimento e conhecimento assumem atividades educativas e comprometem os 

objetivos do Projeto”. S 21 

 

No que se refere ao indicador citado anteriomente, D’Amour et al. (2008) delineia em 

seus estudos que a colaboração leva ao desenvolvimento de novas atividades e divide 

responsabilidades de forma diferente entre os profissionais e instituições. Necessariamente 

implica mudanças nas práticas clínicas e na partilha de responsabilidades entre parceiros. Estas 

mudanças representam inovações reais que devem ser desenvolvidas e implementadas. 

Colaboração não se pode fazer sem uma aprendizagem complementar.  

Em conformidade com os depoimentos do sujeitos deste estudo, foi possível observar por 

meio da análise de fontes documentais que são realizados os seguintes suportes para inovação: 

1 Rodas de conversa sobre prevenção de DST/AIDS, com demonstração prática sobre o uso do 

preservativo, apresentação de próteses de laboratório de aparelho reprodutor masculino e 

feminino, distribuição de panfletos informativos sobre DST/AIDS por parte de alguns 

profissionais da saúde e educação. Ata de reunião do GGM do PSPE. 

2 Oficinas com abordagem do uso de álcool e outras drogas, por meio de contação de histórias e 

trabalho em grupo, com a participação de Enfermeiros, Psicólogos e Pedagogos. Ata de reunião 

do GGM do PSPE. 

É perceptível através das opiniões e documentos supracitados, que existem momentos de 

capacitação para os profissionais integrantes do PSPE, porém os discursos dos sujeitos sociais 
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deste estudo mencionam um nível de qualidade não satisfatório em relação à totalidade dos 

profissionais encarregados de realizar essas atividades educativas. Para D’Amour et al. (2008), a 

colaboração não se pode fazer sem uma aprendizagem complementar e sem a presença de um 

expertise para fornecer apoio a este processo de aprendizagem.  

Paim (1993) afirma que o investimento na capacitação do conjunto da equipe apresenta 

potencial para propiciar um maior equilíbrio entre os diferentes sujeitos, constituindo-se um 

elemento facilitador na construção de um projeto comum. 

Em termos da Dimensão Governança, do Indicador Conectividade, atingimos o nível 2 de 

colaboração interprofissional, a partir dos seguintes depoimentos dos sujeitos deste estudo e da 

análise das fontes documentais a seguir: 

“Enquanto articuladora da saúde realizo atendimento à população adscrita conforme o 

cronograma, além de desenvolver ações de saúde junto à equipe. Estabelecemos uma 

relação de trabalho mais próxima com o ACS para coordenação, supervisão, orientação 

e realização das atividades desenvolvidas e acompanhadas no território, da demanda do 

Programa Saúde na Escola, porém, às vezes esses nossos encontros assumem caráter 

campanhista, visando a abordagem de questões bem específicas”. S 10 

 

 “As Equipes de Saúde da Família sentem-se sobrecarregadas, devido à grande 

quantidade de programas e demandas colocadas sob sua responsabilidade. Queixam-se 

das atividades pouco colaborativas de alguns profissionais das escolas e reclamam por 

considerarem que os locais e os momentos para discussão das questões do projeto são 

pontuais e não abrangentes; por exemplo, para discussão de um assunto como gravidez 

na adolescência, não é só a questão da falta do preservativo, existe uma história por 

trás dessa questão que muitas vezes não é abordada”. S 17  

 

Conforme D’Amour et al. (2008), conectividade refere-se ao fato de que indivíduos e 

organizações estão interligados, e que portanto, é necessária a existência de locais para discussão 

e para construção de vínculos entre eles. 
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Pelo que pudemos perceber nas opiniões supracitadas, os espaços e momentos de 

encontro dos profissionais do PSPE são para discussão de questões de caráter pontual e 

específicas. Para D’Amour et al. (2008), conectividade refere-se ao fato de que indivíduos e 

organizações estão interligados, e que deve haver lugares para a discussão e para a construção de 

vínculos entre eles. Conectividade é o oposto de separação, de isolamento para tornar possível 

fazer ajustes nas práticas do cuidado.   

Corrobora com estes argumentos, os estudos de Paim (1993), o qual descreve que, embora 

os treinamentos e as capacitações não sejam suficientes para promoverem modificação nas 

práticas de saúde, estes podem contribuir para uma progressiva politização e socialização do 

saber, produzindo repercussões acerca das relações de poder no contexto profissional.  

Diante da análise e discussão dos dados, com vistas a analisar a colaboração 

interprofissional no PSPE no município de Sobral - CE, foi chegada à conclusão de que o nível 

de colaboração interprofissional desenvolvido neste Projeto é o nível 2, que se constitui no tipo 

colaboração em desenvolvimento, a qual, para D’Amour et al. (2008),  representa a colaboração 

que não está com as raízes fincadas nas culturas das organizações e podem ainda estarem sujeitas 

à reavaliação com base interna ou fatores ambientais. Objetivos, relacionamentos entre os 

parceiros, os mecanismos de governança e formalização são objetos de um processo de 

negociação que não tem ainda produzido um consenso. As negociações podem ser parciais ou 

uma fonte de conflito, mas elas são, no entanto, abertas, contínuas e acessíveis. Este tipo de 

resultados de colaboração em uma tentativa de divisão de responsabilidades entre os profissionais 

e instituições, nas transformações tímidas de práticas profissionais e em serviços que são menos 

eficientes do que poderia ser. No nível de colaboração intitulado “em desenvolvimento”, temos 

observado, que embora a mudança demore mais tempo para ocorrer, o progresso é claramente 

feito. 

O gráfico abaixo apresenta os indicadores de colaboração interprofissional desenvolvida 

no Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, à medida que emergiram, a partir da análise dos 

dados. 

GRÁFICO 1 - Gráfico de Kiviat - Nível de Colaboração Interprofissional no Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas, Sobral - CE, 2013. 

1 - Nível de Colaboração Interprofissional latente 
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2 - Nível de Colaboração Interprofissional em desenvolvimento 

3 - Nível de Colaboração Interprofissional ativa 

 

 

 

Após análise e discussão dos dados, reproduzindo esquematicamente por meio do Gráfico 

de Kiviat, podemos inferir que o nível de colaboração interprofissional desenvolvido entre os 

sujeitos do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas obteve o grau 2, sendo portanto, considerado 

como Nível de Colaboração Interprofissional em desenvolvimento. 

Essa classificação refere que em termos das quatro dimensões e dos dez indicadores do 

modelo de colaboração interprofissional de D’Amour et al. (2008): os articuladores do PSPE 

alcançam parcialmente o êxito na realização de suas atividades ao trabalharem juntos em torno de 

objetivos comuns; os profissionais do PSPE guiam as suas condutas, de acordo com os seus 

interesses profissionais e não conforme os interesses dos adolescentes e jovens; existem poucas 

oportunidades para que os integrantes do Projeto se conheçam e interajam entre si; existe 

confiança nas competências e na capacidade dos outros em assumirem responsabilidades; os 

acordos formais ocorridos dentro do Projeto não são consensuais e ainda estão em processo de 

negociação ou construção; a infra estrutura de troca de informação não é usada adequadamente 

e/ou está incompleta; o papel das esferas públicas não está promovendo adequadamente a 
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implementação de estruturas para o desenvolvimento das ações realizadas dentro do PSPE; a 

liderança existente no Projeto é do tipo fragmentada e pouco impactante; existem momentos de 

capacitação para os profissionais integrantes do PSPE, porém os sujeitos revelam que os 

articuladores responsáveis por esses momentos nem sempre estão bem preparados para realizá-

los; os espaços e momentos de encontro dos profissionais do PSPE são para discussão de 

questões pontuais e específicas, que não abordam aspectos contextuais como um todo.  

Esses resultados sinalizam que o nível de Colaboração Interprofissional desenvolvido 

neste Projeto é do tipo colaboração “em desenvolvimento”, a qual para D’Amour et al. (2008),  

se constitui na colaboração que não está com as raízes fincadas nas culturas das organizações e 

podem ainda estarem sujeitas à reavaliação com base interna ou fatores ambientais.  

Destaca-se que o nível de dimensão evidenciado neste estudo já representa avanços no 

contexto estudado (PSPE); por outro lado, sinaliza os desafios que devem ser enfrentados para a 

consolidação da proposta.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estamos a vivenciar uma verdadeira transição para formas mais integradas de 

organização, então, a necessidade de compreendermos melhor como ocorre os processos 

colaborativos entre os profissionais em seus contextos de trabalho. 

As novas formas de organização dos serviços de saúde exigem o desenvolvimento de 

novos saberes e práticas baseados na colaboração. Os profissionais são assim, confrontados com 

uma demanda para a colaboração tanto interprofissional, como interorganizacional, a qual 

implica numa nova divisão do trabalho entre os profissionais oriundos de diferentes disciplinas e 

entre diversos tipos de instituições que prestam assistência à saúde. 

O modelo de colaboração interprofissional desenvolvido por Danielle D’Amour pode ser 

utilizado para analisar as formas cada vez mais complexas e heterogêneas, de vários níveis de 

sistemas de atores que envolvem a colaboração e foi testado em diferentes configurações de 

colaboração: em equipes, entre as organizações e em redes de cuidados integrados. 

O uso do referencial teórico supracitado nos permite não somente para este estudo, mas 

também para outros que venham a se realizar, visualizar que a colaboração não permeia uma 

equipe, de forma isolada; entretanto, depende de um contexto maior que abrange todo o processo 

de trabalho. Os fatores interacional e organizacional estão interligados. O modo de estruturação 

do sistema de saúde, os valores que o alicerçam e a capacidade de integração entre as diferentes 

organizações que o compõem, também interferem no nível de colaboração e delimitam áreas de 

interdependência e de autonomia entre os profissionais, com potencial para promover práticas 

competitivas ou colaborativas. Além disso, a colaboração pode ser investigada com foco na 

distribuição do poder corporativo entre as diferentes categorias profissionais, incluindo a questão 

da defesa do mercado de trabalho e identificação de procedimentos específicos de cada saber e 

prática. 

  No delineamento do objeto de pesquisa deste estudo, questionamentos iniciais foram 

feitos, acerca de como ocorre a lógica da colaboração interprofissional entre os envolvidos no 

desenvolvimento das ações do PSPE. 

Tomando em consideração as competências necessárias para o desenvolvimento da 

colaboração interprofissional na realização das ações do PSPE, percebemos ser necessário 

avançarmos sobre os entraves organizacionais e estruturais, que têm impedido ou no mínimo, 



102 

 

limitado o seu potencial estratégico para a promoção da saúde. As capacitações pelas quais 

passam os sujeitos sociais deste estudo também devem ser revisadas. Estas deveriam apresentar 

como foco o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à efetivação e à 

concretização do nível máximo (ativo) de colaboração interprofissional. Ações pontuais, 

específicas que não contemplam aspectos abrangentes, não são suficientes para a implementação 

e sustentabilidade das estratégias de promoção de saúde nas instituições escolares. 

Relativamente às limitações observadas neste estudo, foi percebido, que embora tenham 

ocorrido recentes avanços nos estudos acerca da colaboração, os profissionais necessitam de 

instrumentos conceituais para apoiá-los no desenvolvimento da colaboração entre si nos 

complexos sistemas, afinal, uma vez que estamos a realizar uma transição para mais formas 

integradas de organização, precisamos compreender melhor como se dão os processos 

colaborativos.  

Percebe-se ainda que, a realização no nível máximo (ativo) de colaboração 

interprofissional dentro do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, é algo possível, entretanto, 

ainda é um desafio a ser conquistado. É necessário inserir na agenda de ações dos gestores e 

profissionais envolvidos no contexto do PSPE, aspectos conceituais e a prática da colaboração 

para que ações de educação e promotoras de saúde produzam resultados eficazes para a melhoria 

de condições de vida da sociedade como um todo. E algumas ações devem ser realizadas para o 

início destas mudanças. Podemos citar a reorientação e reestruturação no processo de formação 

dos profissionais, em especial do âmbito da Saúde, Educação e Ação Social, dando ênfase às 

novas formas de assistência à saúde da população e estimulando o processo de educação 

profissional para todos os profissionais envolvidos na proposta do Projeto Saúde e Prevenção nas 

Escolas. 

Este Projeto se propõe a trabalhar com foco nos aspectos preventivos de doenças e 

promotores de saúde, no que se refere às vulnerabilidades de adolescentes e jovens, por meio da 

realização de ações de promoção de saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens, 

articulando os setores da saúde e da educação e privilegiando a escola como um espaço para 

articulação de políticas voltadas para adolescentes e jovens mediante a participação dos sujeitos 

desse processo. A participação de diversos sujeitos e setores evidencia a importância da 

intersetorialidade no desenvolvimento das ações do PSPE. 



103 

 

               O desenvolvimento de ações preventivas e promotoras de saúde estimula o exercício da 

cidadania, a construção do conhecimento e o fortalecimento do empowerment, ao mobilizar a 

comunidade para que esta assuma o seu papel de co-responsável pelo seu cuidado em saúde. Para 

tanto, é lançado mão de uma diversidade de formas de abordagens das temáticas relacionadas ao 

PSPE, aplicadas ao seu público-alvo, como oficinas, palestras, seminários, rodas de conversa e 

assim, é possível conhecer algumas atividades realizadas dentro dessa proposta, a qual busca 

transformar ações pontuais em contínuas. Como principais resultados e produtos alcançados após 

a implantação do PSPE no município de Sobral, nós temos: aquisição de conhecimento, 

autonomia, melhorias dos indicadores e formação dos profissionais e educandos envolvidos. 

Acreditamos que o retorno deste estudo possibilitará, aos articuladores do PSPE, o 

conhecimento e a compreensão das suas relações interprofissionais, favorecendo ao menos uma 

reflexão sobre o modo como está sendo produzido o cuidado, configurado a partir da construção 

de suas próprias percepções sobre o contexto da colaboração interprofissional. 

Tomando como base o exposto e ainda, na perspectiva do desenvolvimento de 

colaboração interprofissional, aproveitamos este estudo para defendermos a ampliação de 

discussões acerca deste tema nas instituições de ensino superior, campos de prática de saúde 

educação e promoção da saúde para que possamos através disto, assegurar uma melhor qualidade 

de vida não só para os adolescentes e jovens envolvidos diretamente no Projeto Saúde e 

Prevenção das Escolas, mas da sociedade como um todo. 

Aproveitamos este espaço também, para ressalvar que este estudo não é concluso, mas 

delimita pontos para que outros estudos deem prosseguimento, para que assim haja uma 

ampliação da compreensão das estratégias e sujeitos necessários ao fortalecimento da 

colaboração interprofissionais entre os articuladores do PSPE. 
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APÊNDICE A - Roteiro orientador do levantamento de dados por meio das fontes documentais, 

Sobral - CE, 2013. 

ANO: 2009 

  

 

 

 

 

 

 

  

Documento Data Atividade de 

colaboração 

interprofissional 

Atividade 

desenvolvida 

Instituições/

Setores 

Produtos/Resultados 

Ata de reunião do 

SPE 

 

 

 

 

 

16/12/09 Rodas de conversa, 

palestra, 

demonstração prática 

sobre o uso de 

preservativos 

feminino e 

masculino, 

apresentação de 

prótese de 

laboratório de 

aparelho reprodutor 

masculino e 

feminino, 

distribuição de 

panfletos 

informativos sobre 

DST/AIDS e 

distribuição de 

preservativos 

feminino e 

masculino, realizados 

com a participação 

de Enfermeiros, 

Pedagogos, 

Psicólogos, 

Assistentes Sociais e 

alunos do Projovem 

Adolescente 

trabalhando em 

equipe 

Oficina sobre a 

prática do sexo 

seguro para 

adolescentes do 

Projovem 

Adolescente 

Saúde, 

Educação e 

Ação Social 

Capacitação de 

adolescentes do 

Projovem Adolescente 

em relação ao sexo e à 

sexualidade 
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APÊNDICE B - Roteiro de questionário a ser aplicado aos atores sociais do estudo 

  

Dados de identificação 

Nome:  

Idade: 

Tempo de atuação na função:  

Formação profissional: 

 

1. Comente sobre as atividades desenvolvidas no cotidiano do seu trabalho? 

2. Fale como tem sido conduzida a implementação do PSPE no âmbito municipal.  

2.1Como foi a implantação do PSPE no município em que trabalha?  

2.2 Quais as facilidades e dificuldades que ocorreram no momento da implantação? 

2.3 Como as equipes de saúde e educação reagem em relação ao desenvolvimento das 

atividades do PSPE?  

2.4 Como se dá a relação de parceria entre escola e unidade de saúde? 

3. Em relação aos recursos humanos inseridos no PSPE: 

3.1 O PSPE desenvolve a lógica da colaboração interprofissional? De que maneira ela se 

concretiza? 

3.2 De que setores procedem os profissionais envolvidos nas atividades de planejamento e 

execução do PSPE? 

3.3 Para você, quais categorias profissionais poderiam ser incluídas na execução do PSPE?   

Por quê? Em quais atividades poderiam contribuir? 

4. Relacionado às instituições e/ou setores envolvidos: 

4.1 Que outras instituições e/ou setores poderiam integrar o PSPE? Por quê? Como seriam as 

suas atividades no Projeto? 

5. Quanto às atividades realizadas no âmbito do Projeto no último ano, no município 

onde atua: 

5.1 Descreva as metas do PSPE propostas para o ano anterior. 

5.2 Quais as atividades realizadas e com que frequência elas ocorrem? 

5.3 O que você identifica como agente facilitador na execução do PSPE? 

5.4 O que você identifica como agente dificultador na execução do PSPE? 
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6. Como é feita a avaliação do PSPE no município onde você atua? 

6.1 Quais os momentos avaliativos existentes e com que frequência eles acontecem? 

6.2 Quem participa desses momentos? E qual a função de cada pessoa/instituição nesse 

processo de avaliação? 

6.3 Qual foi o último momento avaliativo de que você participou? Fale sobre ele. 

7. Sobre os resultados do PSPE: 

7.1 Identifique os produtos e/ou resultados alcançados no ano de 2011 no município. 

7.2 Quais os principais agentes potencializadores para o alcance dos resultados? 

7.3 Em sua opinião quais as principais dificuldades para o alcance dos resultados?  

8. Modo de continuidade das ações do PSPE: 

8.1 O PSPE está integrado ao Projeto-Político-Pedagógico da escola? 

8.2  Como se dá a participação e co-responsabilidade dos docentes da escola, familiares dos 

escolares e dos profissionais de unidade de saúde de referência no desenvolvimento do 

Projeto? 
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APÊNDICE C - Matriz de sistematização da colaboração interprofissional no Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas, Sobral - CE, 2013. 

Dimensão 

 

Indicador Evidências 

Formalização Ferramentas de 

formalização 

 

 

 

 

 

Questionário 

Foi instituída um portaria autorizando a implantação e 

implementação do PSPE no nosso  município e a partir dela, 

desenvolvemos nossas atividades de acordo com a proposta 

dos Ministérios da Saúde e Educação; porém, existem 

lacunas nessa Portaria que nos deixam com dúvidas em 

relação a alguns aspectos. S 3 

 

Existe um ofício que foi elaborado pela gestão pública 

municipal que descreve os componentes e suas respectivas 

funções do GTI dentro da proposta do PSE, desde que ele 

foi criado, e isso norteia o desenvolvimento de nossas ações, 

mas algumas vezes um profissional sai e é substituído por 

outro e esse ofício não é atualizado, como também acontece 

de um integrante do GTI sair e não ser realizada uma 

reposição do mesmo e aí, essa Portaria deixa a desejar. S 19 

Documento  

Portaria nº 03, de 22 de setembro de 2010 norteadora da 

implantação e implementação do Projeto Saúde e Prevenção 

nas Escolas e designadora dos componentes do Grupo 

Gestor Municipal do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas. 
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APÊNDICE D – Matriz de sistematização nível de colaboração interprofissional no Projeto 

Saúde e Prevenção nas Escolas, Sobral - CE, 2013. 

 

Dimensão 

 

Indicador Nível de colaboração Evidências 

Governança Liderança 

 

 

 

 

 

 

 

Nível 2 

Sem foco, liderança 

fragmentada que tem 

pequeno impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário 

A Coordenação Municipal do Projeto faz questão 

de que nós interajamos entre nós e todos nós temos 

direito de falar e dá opinião, não importando quem 

seja, qual cargo exerça, mas, infelizmente, sempre 

que delega prazo para a realização das atividades, 

as pessoas não cumprem. S 22 

 

A Coordenação do Projeto tenta trabalhar todas as 

resistências de forma incansável e persistente, mas 

nem sempre consegue contar com a colaboração e 

interação/engajamento entre os profissionais da 

educação e da saúde, que colocam objeção para 

desenvolverem certas atividades, em cumprirem os 

prazos estipulados, em participarem de alguns 

eventos, dentre outros. S 23 
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APÊNDICE E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

O (a) Sr (a) foi selecionado(a) e está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada: 

Colaboração interprofissional no Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas: o caso de Sobral, que 

tem como objetivos: analisar a colaboração interprofissional no PSPE no município de Sobral - 

CE, identificar os sujeitos envolvidos no desenvolvimento do PSPE, no município de Sobral; 

identificar as instituições/setores participantes no desenvolvimento do PSPE, no município de 

Sobral; analisar se e como o PSPE desenvolve a lógica da colaboração interprofissional; 

descrever as atividades realizadas no âmbito do Projeto, no município de Sobral e identificar os 

produtos e/ou resultados alcançados após a implantação do PSPE, no município de Sobral. 

O estudo terá duração de 1 ano, com o término previsto para o mês de fevereiro de 2013.  

Suas respostas serão tratadas com caráter anônimo e confidencial, isto é, em nenhum momento 

será divulgado seu nome, em nenhuma fase do estudo. Quando for necessário exemplificar 

determinada situação, sua privacidade será assegurada, uma vez que seu nome será substituído de 

forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados apenas neste estudo e os resultados 

divulgados em eventos e/ou revistas científicas.  

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder a 

qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu seus 

dados, como também na que trabalha.  

Sua participação neste estudo consistirá em responder às perguntas a serem realizadas sob a 

forma de questionário. O questionário será guardado por cinco (05) anos e excluído após esse 

período.  

Sr (a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não haverá riscos de 

qualquer natureza relacionada à sua participação. O benefício relacionado à sua participação será 

de aumentar o conhecimento científico para a área de promoção de saúde e educação em saúde.  

Sr (a) receberá uma cópia deste termo que consta o celular/e-mail da pesquisadora responsável, 

podendo esclarecer dúvidas sobre o projeto e sua participação a qualquer momento.  

É importante ressaltar que inicialmente, este estudo será encaminhado para apreciação, ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, situado à Rua 

Comandante Maurocélio Rocha Ponte, n°. 150, Bairro Derby, CEP 62041040, Sobral – CE. 

 

Grata.  

________________________________________________ 

Francisca Maria Bezerra Ribeiro Vieira 

Nome da Mestranda 

(88) 9993-1107 

Número de telefone celular 

marybrvieira@yahoo.com.br 

E-mail 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo a 

participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer 

qualquer punição ou constrangimento.  

Sujeito do estudo: ____________________________________________________________  

(Assinatura) 
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APÊNDICE F - Termo de Fiel Depositário 

 

TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO 

 

MATERIAL NÃO BIOLÓGICO 

 

 

        Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o(a) Sr.(a) (NOME COMPLETO 

POR EXTENSO, RG, CARGO, FUNÇÃO), depositário(a) dos documentos consubstanciados 

no(a)(s) (ESPECIFICAR: BASE DE DADOS, FICHAS, GRAVAÇÕES AUDIOVISUAIS, 

PRONTUÁRIOS, REGISTROS RADIOGRÁFICOS ETC,) da  instituição (NOME DA 

INSTITUIÇÃO), situada à (ENDEREÇO, CIDADE, ESTADO), após ter tomado conhecimento 

do protocolo de pesquisa (“TÍTULO DO ESTUDO”), que tem como objetivo (APRESENTAR O 

PROPÓSITO DO ESTUDO), vem, na melhor forma de direito, AUTORIZAR 

(PESQUISADOR RESPONSÁVEL: NOME COMPLETO POR EXTENSO, RG, PROFISSÃO, 

ENDEREÇO) a coletar dados para instrumentalização do protocolo de pesquisa, ficando este 

responsável solidariamente, pela guarda e custódia dos dados e informações que receberam do 

depositário, resguardando os direitos assegurados pela resolução 196 de 10 de outubro de 1996 

do Conselho Nacional de Saúde, em especial: 

1) Garantia da privacidade, da confidencialidade, do anonimato e da não utilização das 

informações em prejuízo dos envolvidos ou de terceiros; 

2) Emprego dos dados somente para fins previstos nesse estudo. 

Fica claro que o fiel depositário pode, a qualquer momento, retirar sua AUTORIZAÇÃO 

e ciente de que todas as informações prestadas torna-se-ão confidenciais e guardadas por força de 

sigilo profissional do pesquisador responsável.  

                                                                  Sobral, ____ de ______________ de _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


