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RESUMO 
 
O presente trabalho apresenta resultados parciais de uma 
pesquisa que tem como objetivo dimensionar em que medida  
a  promoção da saúde está presente em uma unidade de 
saúde ambulatorial universitária localizada no Município do Rio 
de Janeiro. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujos 
instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: análise 
documental; observação participante em cinco ambulatórios da 
unidade e entrevistas com profissionais atuantes nestes 
serviços. A análise das informações privilegiou 04 categorias 
de análise, quais sejam: trabalho multiprofissional, ações 
socioeducativas em saúde, intersetorialidade, concepção de 
promoção da saúde. 
 
Palavras-chaves: Promoção da saúde. Trabalho 
multiprofissional. Intersetorialidade. 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents the results of a survey that is designed to 
measure the extent to which health promotion is present in a 
university outpatient health facility located in the city of Rio de 
Janeiro. This is a qualitative research, whose instruments used 
for data collection were: document analysis; participant 
observation in five outpatient unit and interviews with 
professionals working in these services. The analysis of 
information focused analysis of 04 categories: multi-
professional work , social and educational activities in health, 
intersectoral, design of health promotion. 
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INTRODUÇÃO: 

 

 O debate sobre a promoção da saúde tem ressaltado a necessidade de se buscar 

estratégias para o desenvolvimento de práticas que produzam saúde em seu sentido 

ampliado, recuperando a unidade do sujeito no sentido de que ele seja respeitado na sua 

subjetividade e na relação com o ambiente físico e social. Esta proposição está em sintonia 

com a perspectiva da promoção da saúde conforme preconizam as recomendações das 

conferências internacionais sobre o tema realizadas a partir do final da década de 1980, 

com grande repercussão sobre a política de saúde de diversos países, entre eles o Brasil 

(Buss,2003; Paim, 2006; Czeresnia,2003). 

  Nesta perspectiva, é que um grupo de pesquisadores vinculados ao Departamento 

de Serviço Social de uma unidade de saúde universitária vem buscando  analisar no âmbito 

dos serviços ofertados por esta unidade se as ações de saúde realizadas tanto a nível dos 

atendimentos individuais quanto coletivos consideram o impacto das dimensões sociais, 

econômicas, políticas e culturais envolvidas no processo saúde-doença-cuidado ou se ao 

contrário, este cuidado busca intervir tão somente na dimensão comportamental ou do 

autocuidado, modelo que, segundo Czeresnia (2003),  adequa-se ao contexto das reformas 

estatais de cunho neoliberal atualmente em curso, que objetivam a redução da 

responsabilidade do Estado, delegando aos sujeitos a tarefa de tomarem conta de si 

mesmos. 

Sabe-se que as ações de promoção abarcam outras estratégias para além da 

reorientação do sistema de saúde, incluem também a implementação de políticas e 

ambientes saudáveis, bem como o desenvolvimento de habilidades comunitárias e 

individuais favoráveis à saúde e à qualidade de vida (Carta de Otawa, 2002). Mas aqui 

parte-se da visão de que o funcionamento dos serviços de assistência à saúde baseado em 

um paradigma abrangente e vocacionado ao desenvolvimento de ações coletivas de saúde 

e às parcerias intersetoriais constitui uma dimensão essencial para a implementação da 

diretriz da promoção da saúde em seu sentido mais amplo.       

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utiliza como estratégia metodológica 

diferentes técnicas de coletas de dados: análise documental; entrevistas com profissionais 

das equipes dos ambulatórios estudados; observação participante e a realização de grupos 

focais com temas de interesse da pesquisa.  

 Objetiva-se aqui investigar como as diretrizes da promoção da saúde estão 

incorporadas na assistência prestada aos usuários da Policlínica Piquet Carneiro (PPC) 

/UERJ, uma vez que a promoção constitui um dos princípios orientadores do SUS bem 
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como fomentar a perspectiva da promoção da saúde como parte integrante da formação 

profissional e das práticas assistenciais desenvolvidas pelos profissionais da saúde.   

    A pesquisa foi desenvolvida no âmbito de cinco ambulatórios da PPC (setores de 

Cardiologia, Saúde do Homem, Ginecologia, Unidade de Cirurgia Ambulatorial e o serviço 

de atenção à saúde dos idosos), locais onde vem sendo realizada a observação 

participante desde 2013, além de entrevistas com profissionais de diversas categoriais 

profissionais que compõe as equipes multiprofissionais de saúde atuantes nestes 

ambulatórios. 

   Para análise aqui apresentada elegemos quatro categorias que compõe o quadro de 

referência da pesquisa: o trabalho multiprofissional, as ações socioeducativas, a diretriz da 

intersetorialidade e a concepção de promoção de saúde. 

  
O debate sobre a Promoção da Saúde   

 

Embora a promoção da saúde figure entre os principais marcos regulatórios da 

política de saúde atual, principalmente a partir do lançamento da Política Nacional da 

Promoção da Saúde pelo Ministério da Saúde em 2006, sabe-se das enormes 

contradições entre a concepção, diretrizes e políticas do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

os entraves que têm prejudicado a sua efetividade.    

Não obstante toda legislação pertinente e todo o debate político-acadêmico 

enfocando a determinação social da saúde e os condicionantes sócio-político-culturais que 

interferem no processo saúde - doença, o ambiente da saúde permanece “tradicionalmente 

biomédico”, na visão de Andrade (2007). 

Neste sentido, importa dimensionar como este conjunto de concepções que 

perpassam a diretriz da promoção da saúde está presente no cotidiano das práticas em 

saúde desenvolvidas em diferentes ambulatórios de especialidades que compõe a 

Policlínica Piquet Carneiro (PPC). Se faz necessário, portanto, levantar qual a perspectiva 

que orienta as ações de promoção da saúde desenvolvidas na unidade, ou seja, se seu 

conteúdo volta-se para a reflexão com os usuários sobre como as suas condições de vida 

são produtoras de saúde ou de mais adoecimento e como intervir individual e 

coletivamente sobre tais condições, tornando-se sujeito de sua própria saúde. Ou se, de 

outro lado, as práticas de promoção à saúde restringem-se a intervenções direcionadas à 

mudança de hábitos e estilos de vida veiculadas de forma autoritária e disciplinadora, sem 

o necessário questionamento de que os comportamentos e hábitos de vida são expressão 

social e cultural dos determinantes de vida, que se materializam através de padrões, 

hábitos e escolhas que podem ser individuais ou não.   
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Por isso, para se compreender a saúde dentro da perspectiva da saúde coletiva é 

necessário romper com o modelo médico curativo e buscar a compreensão e a prática em 

saúde como um conjunto de problemas e situações que envolvem as condições de vida, as 

formas de organização das políticas sociais no país e a própria organização da 

sociedade.   

O reconhecimento dos determinantes sociais de saúde contribui para a elaboração 

de políticas públicas mais efetivas no setor saúde e para o exercício de práticas em saúde 

que relacionem saúde e sociedade de forma mais integrada.   

Portanto, uma prática em saúde mediada pela visão da promoção exige pensar área 

como um campo de práticas voltada para ampliação da qualidade de vida e da cidadania, 

sendo portanto imprescindível a participação da população usuária dos serviços. Esta 

dimensão é incorporada nos próprios documentos oficias da área, pois se trata de 

fortalecer as capacidades individuais e coletivas para se alcançar melhores indicadores de 

saúde.   

Isto posto, se faz necessário uma reflexão sobre os desafios postos a uma 

abordagem que articule saúde com determinantes sociais no plano político-operativo dos 

serviços de saúde. Assis (1998) problematiza esta questão mostrando que na esfera da 

assistência à saúde a abordagem ampliada deve necessariamente implicar uma dinâmica 

com a dimensão individual da intervenção, ou seja, diante do indivíduo que demanda 

assistência, o resgate do “social” na intervenção e de formação da “consciência crítica” 

sobre a saúde precisam encontrar mediações apropriadas. Assim sendo, as práticas 

socioeducativas ganham um significado estratégico para o fomento do debate sobre a saúde 

e seus determinantes sociais junto com a população usuária.   

Diante deste quadro, importa dimensionar como este conjunto de concepções que 

perpassam a diretriz da promoção da saúde está presente no cotidiano das práticas em 

saúde desenvolvidas em diferentes ambulatórios de especialidades que compõe a 

Policlínica Piquet Carneiro (PPC), em especial em face da vocação institucional da 

unidade, cuja missão inclui, além da prestação de serviços à população, a 

responsabilidade com a formação e treinamento prático permanente de novos profissionais 

de saúde, dada a sua vinculação à universidade. 

 

Alguns resultados da pesquisa 

 

Até o momento, foi realizada a pesquisa documental, a observação (orientada por 

um roteiro definido a partir do quadro de referência da pesquisa) e entrevistas com 15 

profissionais dos cinco ambulatórios, do total de onze que serão alvo da pesquisa empírica. 
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A escolha destes ambulatórios entre os mais de 20 setores/ambulatórios especializados que 

compõe a Policlínica deu-se a partir do critério de ter assistente social atuando no respectivo 

serviço, dado que a pesquisa vem sendo realizada como atividade do Departamento de 

Serviço Social da Unidade e, a inserção deste profissional como membro da equipe 

multiprofissional, é entendida como um elemento facilitador da entrada da equipe de 

pesquisadores no setor e, ao mesmo tempo, favorece o retorno das informações geradas 

pela pesquisa no sentido de fomentar o debate e o incremento de práticas centradas na 

promoção de saúde nestes serviços.  

A seguir, apresentamos alguns resultados apontados pela pesquisa em sua 

aproximação com os serviços estudados. 

Trabalho multiprofissional 

Em relação ao trabalho multiprofissional na saúde, todos os entrevistados 

disseram ser importante, entretanto 1/3 destes afirmaram não ser possível realizá-lo em 

seus ambulatórios. Uma das primeiras dificuldades apresentadas pelos entrevistados é o 

elevado número de contratados, caracterizado pelos frágeis vínculos trabalhistas que se 

coloca como empecilho à integração da equipe e a um trabalho continuado.  

“Tem períodos que sim, tem períodos que não (...) contratam pessoas para outras 

profissões e depois os contratos vão se encerrando e aí não vão sendo renovados, aí fica 

na defasagem”. (Médico 1) 

Outra dificuldade apresentada por alguns é que cada profissional realiza seu 

próprio atendimento com baixo nível de integração, trocas, e discussão dos casos em 

atendimento.  

Um ponto interessante que também aparece nas falas é a visão de que a 

realização do trabalho multiprofissional depende da vontade dos próprios profissionais. É o 

que afirma a exposição a seguir: 

“ É uma coisa que também depende dos indivíduos quererem, dos profissionais 

quererem, porque aqui a gente tem um grupo bom de trabalho, mas nós somos 

diferenciados, nós não temos grupos de técnicos de enfermagem, nós só temos 

profissionais de nível superior (...) aqui não tem estrela, todo mundo quer fazer o seu 

trabalho da melhor forma possível (...)” (Enfermeira 2).  

 

  Embora a maior parte dos entrevistados tenha afirmado que o trabalho 

multiprofissional é efetivado, durante as observações realizadas nos ambulatórios tal 

discurso não se configurou na prática, já que apenas no ambulatório voltado para o 
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atendimento aos idosos existe um protocolo de intervenção conjunta dos profissionais da 

equipe. Neste local, os atendimentos são realizados de forma integrada, que vai desde 

reuniões semanais interdisiciplinares para  discussão de casos que chegam ao serviço com 

apresentação apresentam das primeiras impressões acerca do quadro clínico e social do 

usuário, resultando no diagnóstico e estabelecimento do plano terapêutico. Há também a 

realização de grupos para buscar o fortalecimento dos cuidadores, familiares e idosos, 

envolvendo profissionais de diferentes áreas. A equipe deste ambulatório é composta pela 

medicina (clínica médica e geriatria), nutrição, fisioterapia, serviço social e neuropsicologia.  

 Nos demais serviços, a observação sistemática de diferentes ofertas de cuidado 

desenvolvidas, mostrou que não há, via de regra, um trabalho multiprofissional nestes 

espaços, mas encaminhamentos de um profissional a outro e às vezes “conversas” sobre as 

respectivas condutas, sem que haja no contexto do serviço um espaço específico destinado 

ao fortalecimento e à discussão da ação multiprofissional. 

 

Intersetorialidade 

        Até o presente momento foi unanimidade a não existência de um trabalho intersetorial 

nas observações de campo. Uma pequena parte dos entrevistados afirmou apresentar 

vínculo com outras instituições de saúde e de educação e 01 entrevistado afirmou haver 

vínculo apenas com o Hospital Universitário, outra instituição de saúde pertencente à 

mesma universidade que a unidade estudada. Vê-se que as relações interisntitucioanis 

ocorrem em geral dentro do campo da saúde, o que não configura Intersetorialidade, tendo 

em vista que esta é compreendida na saúde como articulação de ações de vários setores 

para além da saúde (Habitação, Educação, Transporte, Lazer, Cultura, etc.) para com isso 

alcançar melhores resultados abrangendo o conceito de saúde integrada. (Ministério da 

Saúde/PNPS, 2006) 

  Contudo, ainda que pouco citadas as parcerias insterseteroriais estão presentes em 

algumas ações do serviço. No ambulatório voltado aos idosos houve por um determinado 

uma tempo parceria com uma instituição da área da assistência social e com o SENAC 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) na formação de alunos técnicos em 

nutrição. No setor da Cardiologia existe uma parceria com o programa Dica BR5, 

coordenado pela nutrição. 

                                                           
5
 Trata-se de um estudo de âmbito nacional coordenado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do 

Hospital do Coração, e é uma realização da parceria entre o HCor e o Ministério da Saúde. 
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 A literatura especializada é unânime em apontar que intersetorialidade não é algo 

simples de ser implementado, pois depende da capacidade das políticas, programas e 

instituições estabelecerem planejamento comum e desenvolverem ações coordenadas 

voltadas a problemas em geral complexos. Além do que, o Estado brasileiro não tem a 

tradição de produzir ações coordenadas voltadas a busca de resultados, ao contrário a 

história da ação estatal entre nós é de ações muitas vezes sobrepostas e concorrentes entre 

si (Monnerat e Souza, 2010). 

Concepção de Promoção da Saúde 

 

No contexto do universo pesquisado, a concepção sobre a promoção da saúde dos 

profissionais moldam as suas práticas de saúde. Entre as entrevistas realizadas, a visão 

sobre a promoção demonstrou grande variação no que se refere à  perspectiva incorporada 

pelos entrevistados sobre o tema e como incorporam estas ações no seu cotidiano de 

trabalho. 

 A maior parte dos profissionais afirmaram conhecer o conceito de promoção da 

saúde através de sua experiência diária, a metade afirmou ter tido contato com o tema 

durante o processo de graduação ou pós graduação (especializações e residências), outros 

através de palestras. O que chama atenção é que nenhum dos participantes respondeu 

conhecer o conceito através da legislação referente. 

Dentre todos os entrevistados, menos da metade afirmou conhecer a PNPS (Política 

Nacional de Promoção da Saúde) e quando indagados qual sua opinião sobre ela, 

obtivemos as seguintes respostas: 

“Conheço partes, mas não profundamente. A Política de saúde muda conforme os 

gestores.” (Enfermeira 1) 

“Ela é muito bonita, na teoria. Tipo vamos fazer testes para todo mundo saber se tem 

HIV ou não, mas não tem infectologista. Ai faz o que com os pacientes, está tudo cheio. 

Alguns programas são bonitos ali na televisão, colocando na mídia, mas não vai funcionar.” 

(médica 4) 

“Conheço muito "En Passant". Eu vejo igual a política do Sus, seria bom se ela fosse 

aplicada daquele jeitinho que a gente lê ali. A lei em si é linda mas ela não é aplicada.” 

(Assistente social 2) 

Uma pequena parte dos entrevistados, quando indagados sobre o que entendem por 

promoção de saúde fizeram referência à ideia de que o serviço deve desenvolver ações que 
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contribuam para que os usuários tenham maior autonomia e busquem melhores condições 

de saúde. Assim, vejamos os depoimentos abaixo: 

“(...) entendo como ações desenvolvidas pelos profissionais se saúde a fim de ajudar 

as pessoas a se empoderarem das suas capacidades para ter uma vida melhor, informação 

para construção da autonomia”. (Médica 3) 

“promoção é tornar-se sujeito da sua própria saúde, promovendo seu bem estar” 

(assistente social 1) 

Nestas respostas percebe-se que promover saúde é compreendido a partir do viés 

da mobilização do sujeito como agente ativo na melhoria de suas condições de saúde, tal 

qual preconizado na Carta de Otawa (1986).   

De outro lado, outros entrevistados colocaram ênfase na capacidade do profissional 

em modificar a visão/comportamento do usuário em relação a sua própria saúde a partir do 

repasse de conhecimentos do profissional e do serviço de forma verticalizada, sem 

considerar os conhecimentos prévios e a cultura dos usuários. Esta perspectiva fica clara 

nas falas abaixo: 

“promoção eu faço quando dou um bom atendimento, oriento, dou atenção, quando 

transfiro meus conhecimentos para alguém que tem menos conhecimento que eu” 

(enfermeira 2) 

“as mães chegavam aqui com as crianças mal cuidadas e depois da consulta, 

daquelas orientações, quando elas voltavam, já voltavam diferentes. A atividade educativa 

está sempre presente”. (enfermeira 1) 

O que se percebe nestes depoimentos acima expostos é a prevalência de uma visão 

onde a intervenção do profissional visa à mudança de estilos de vida e a construção de 

hábitos de higiene adequados que devem ser ensinados às pessoas que não têm acesso a 

informações.  

Outro depoimento enfatiza ainda a responsabilidade do Estado em promover ações 

que garantam o bem estar das pessoas. Esta visão faz referência a como as questões 

estruturais e o grau de investimento nas políticas públicas é fundamental para a melhoria 

das condições de saúde. Assim, para o entrevistado: 

“promoção de saúde são atividades desenvolvidas pelo Estado para que as pessoas 

possam se manter bem durante toda a vida”. (médico 1)  
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Importante notar que, este foi o único entrevistado que fez referência a 

determinações mais amplas que influenciam a promoção da saúde, citando o papel do 

estado neste processo. Nas demais falas prevalece a concepção de promoção confundida 

com as ações de educação e saúde, desconsiderando as demais dimensões envolvidas no 

processo de promoção da saúde. Ou seja, as determinações sociais, econômicas que 

exercem influência na saúde e no bem estar, como a pobreza, as iniquidades sociais e as 

questões ambientais não são abordadas nestas falas. 

Trabalho Socioeducativo em saúde. 

As ações que dizem respeito à educação e saúde devem ser 

elaboradas reconhecendo-se os determinantes sociais através das relações do processo 

saúde-doença. Portanto, tais ações devem considerar uma situação real de vida que se 

expressa através das condições que dizem respeito ao trabalho, a alimentação, ao lazer, o 

meio ambiente, a educação e a participação social, e não apenas relacionar aos aspectos 

biológicos da patologia apresentada pelo usuário.  A maior parte dos profissionais disseram 

realizar atividades socioeducativas, seja através das de sala de espera ou com grupos em 

geral, seja através do atendimento individual. 

 Ações educativas quando realizadas de forma acrítica, sem a devida 

problematização com os usuários não contribui com a autonomia do mesmo para 

decidirem quais as escolhas mais apropriadas para promover, manter e recuperar sua 

saúde.   

 Uma das profissionais entrevistradas demosntra em seu discurso uma visão 

ampliada em relação à educação e saúde no seu cotidiano de trabalho, pois considera 

outros elementos além de somente a assistência à saúde para a conquista do bem estar 

do indivíduo conforme enfatiza em seu discurso:    

“Porque quando um enfermeiro atende, ele orienta e é sempre educativo, é igual a 

parte do serviço social quando ele atende a clientela ele esta orientando para uma 

educação de vida, pode não ser da saúde mas pode ser uma educação de vida dele, 

familiar, dos problemas dele do INSS, da aposentadoria...”. (Enfermeira 3)   

“A gente faz um grande esforço. Há a produção de materiais escritos do Ministério 

da Saúde, mas nem sempre faz sentido para as pessoas. Acho que tem que ampliar o 

olhar para isso, pra questão do que é possível para as pessoas também”. (Médica 2) 

   No entanto, tal discurso parece figurar mais um dever ser do que uma expressão 

real do trabalho cotidiano, pois confrontando este dado à observação realizado no  
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ambulatório onde atua a 1ª profissional citada, viu-se que em seus atendimentos mantinha-

se presa a um protocolo fechado na assistência aos  usuários, se limitando a explicar 

somente as perguntas pré- estabelecidas no questionário existente, dando orientações  de 

cunho disciplinatório. Tão pouco era fomentado algum trabalho coletivo junto aos usuários 

neste local.   

 Verificou-se que poucos profissionais entrevistados demonstram conhecer 

e, portanto, trabalharem de fato com a noção de empoderamento ou autonomia, em 

relação à população usuária,  diretrizes preconizadas na Política Nacional de Promoção da 

Saúde (PNPS, 2006). Estes profissionais ao contrário, mantêm a imposição do saber 

técnico cientifico hegemônico baseado nos moldes da educação tradicional, conforme  

verificado nas seguintes falas:   

 
“promoção eu faço quando dou um bom atendimento, oriento, dou atenção, quando 

transfiro meus conhecimentos para alguém que tem menos conhecimento que 

eu” (enfermeira 2)   

“as mães chegavam aqui com as crianças mal cuidadas e depois da consulta, 

daquelas orientações, quando elas voltavam, já voltavam diferentes. A atividade educativa 

está sempre presente”. (enfermeira 1)   

 

Uma das entrevistadas cita como atividades educativas as atividades direcionadas 

aos profissionais em formação (estudantes), que segundo ela é uma prática corriqueira em 

seu trabalho. No entanto, a resposta foi negativa quanto à realização de atividades 

educativas dirigidas aos usuários.  É curioso notar que a entrevista não considera como 

atividades educativas orientações dadas, por exemplo, na entrevista de admissão do 

usuário à cirurgia, bem como no processo pós-cirúrgico:  

            

 “Não, não, não, só mais com o profissional, os técnicos daqui de dentro mesmo, 

com o usuário não, alguma que pode ter, mas isso não entra  muito em ensino, entra em 

orientação pós-operatória, que as equipes, mas muitas vezes não somos nós, são as 

equipes mesmo que já falam com os pacientes, mas a gente mesmo em ensino com o 

usuário, não.” (Enfermeira 2)   

   

 Apenas um profissional entrevistado possibilita aos usuários a escolha de temas a 

partir de suas demandas de interesse, ao invés de se resumirem a questões pontuais 

somente do próprio ambulatório para a realização de grupos de sala de espera, 
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possibilitando ao usuário a decisão da escolha mais apropriada para promover a saúde, 

levando em consideração suas opiniões, dúvidas e necessidades.   

“(...) na sala de espera como o tema geralmente é voltado para quem quer 

perguntar alguma coisa, você fica muito livre tudo que envolve cirurgia é do tipo: eu não 

queria fazer cirurgia porque eu vou ficar mutilado e dai você vai trabalhando essas 

questões que surgem com temas abertos, entenderam?”(Assistente Social 2)   

   
Um dos profissionais entrevistados entende ações educativas de forma mais 

abrangente, relaciona a grupos de sala de espera, atividades de saúde na escola, ainda 

que em sua fala o atendimento individual não seja explicitamente destacado como também 

um espaço de ação educativa.  

“(...)e aí a gente faz atividades de grupos de planejamento familiar, a gente faz 

ações de saúde na escola, salas de espera. Enquanto isso faz parte do escopo das 

atribuições que seriam de um médico de família” (Médica 3)   

   
          Outra entrevistada evidencia a realização de ações educativas em todas as etapas 

do seu cotidiano de trabalho:    

“É o que a gente realiza mais, a gente faz sala de espera toda semana, tem sala de 

espera e até mesmo no atendimento individual tem uma parte da entrevista que a gente 

aborda promoção da saúde que a gente fala de prevenção de DST’s, fala do uso de 

anticoncepcional, do preventivo, se elas realizam ou não, então tanto no trabalho de sala 

de espera, trabalho de grupo quanto no atendimento individual” (Assistente Social 1).   

 

  

Conclusão   

As tendências apontadas pelo estudo nos permite constatar que a proposta da 

promoção da saúde em suas diferentes dimensões ainda está insuficientemente 

implementada na unidade. Embora diferentes profissionais da unidade venham fomentando 

o trabalho com grupos a partir da concepção ampliada de saúde com um enfoque da 

promoção da saúde, observa-se que os grupos de informação e educação em saúde não 

acontecem em muitos dos ambulatórios e, em outros, quando ocorrem, tomam a forma de 

palestras orientadas à transmissão vertical de informações. 

 Também não há até o momento canais formais de participação dos usuários na 

gestão do serviço e nem setor de Ouvidoria próprio, sendo os casos de queixas e 

reclamações encaminhados à Ouvidoria da Universidade.  
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Verifica-se a importância de ações educativas para a promoção da saúde. 

Entretanto, é perceptível que a maior parte dos profissionais não valoriza o saber dos 

usuários e considera apenas o saber cientifico como única forma de crença absoluta, 

criando com isso barreiras para adoção de práticas de saúde mais integradoras e 

democráticas. 

 Cabe frisar que de acordo com a PNPS, o objetivo dessas ações reveste-se de um 

caráter emancipatório para se favorecer o desenvolvimento e a autonomia dos sujeitos 

sociais, promovendo por sua vez sua saúde em sentido pleno.   

Da mesma maneira a prática do trabalho multiprofissional configura-se neste quadro 

como elemento estratégico para a Promoção da saúde, uma vez que só um trabalho em 

saúde, organicamente pensado, pode de fato, favorecer positivamente a consolidação de 

um trabalho profissional que, para além do fazer individual, consiga operar coletivamente 

para a promoção da saúde dos usuários do SUS.  

A ideia é que os dados gerados na pesquisa sejam de alguma forma apropriado 

pelos os ambulatórios alvo do estudo, com vistas a contribuir na busca de um olhar crítico 

sobre o processo de trabalho dos profissionais envolvidos, principalmente em face da  

missão institucional da unidade de saúde centrada no modelo docente assistencial, que 

preza a qualidade e inovação da atenção prestada aos usuários ao mesmo tempo em que  

se estrutura como espaço de formação e treinamento profissional.  

Assim sendo, consideramos que estratégias de pesquisa em serviço como esta são 

essenciais à qualificação e construção cotidiana do SUS universal, democrático e 

comprometido em promover a saúde, num contexto onde há o predomínio crescente das 

dificuldades de acesso, da insuficiência do financiamento do sistema e a privatização dos 

serviços com as parcerias público privado, aliada à baixa regulação estatal. 
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