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INTRODUÇÃO: Os Pólos de Capacitação de Saúde da Família implantados em dezembro de 1996 pelo 
Ministério da Saúde, objetivam a preparação adequada das equipes de Saúde da Família, frente a uma 
nova forma de assistência à saúde que compreende ações na Atenção Básica para solução dos problemas 
de saúde das comunidades atendidas. A Atenção Básica de Saúde funciona como "porta de entrada" no 
SUS tendo seu trabalho centrado na saúde como resultado das condições de vida da população, o que 
requer uma ação comunitária para dar conta da necessária integração entre os diversos setores que 
influenciam ou determinam a saúde. Promove assistência integral e trabalha, sobretudo, à prevenção e 
promoção da saúde. O Pólo Saúde da Família do Estado de Alagoas implantado em 1998, através de 
articulação interinstitucional entre as universidades Federal e Estadual, Secretaria Estadual e as 
Secretarias Municipais de Saúde, em 12(doze) anos de criação vem capacitando equipes de saúde da 
família do estado de Alagoas através de incentivo ministerial nas áreas da mulher, da criança, da saúde do 
trabalhador, na iniciação do trabalho na Estratégia Saúde da Família (ESF) e em maior escala na 
Especialização em Saúde da Família, atualmente na 9ª turma, das quais 6 (seis) turmas compostas por 
Médicos e Enfermeiros a partir da 7ª turma, inserido o Odontólogo. O Pólo de Saúde da Família oferece a 
qualificação dos profissionais, desenvolvendo suas competências e habilidades no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS), possibilitando o sucesso da realização de novas práticas assistenciais em Atenção 
Básica de acordo com uma política de educação permanente em saúde. Não esquecendo que a formação 
de profissionais e a atenção à saúde não podem ser dissociadas da Gestão e do controle social. Tendo a 
responsabilidade de manter o processo contínuo de aproximação dos profissionais à filosofia da atenção à 
Saúde da Família. O consórcio destas instituições foi importante e decisivo no aproveitamento das 
experiências, como na integração ensino/serviço e ainda no planejamento e implementação das 
atividades. Em sua 1ª gestão, o Pólo deu-se até o ano de 2000, tendo como mérito a luta pela implantação 
de um sistema alternativo de preparação dos novos cursos profissionais para uma nova proposta de 
trabalho em saúde. Desta forma, o Pólo vem funcionando nas dependências da Universidade de Ciências 
da Saúde, desde sua implantação como parte integrante, dando continuidade a sua missão original 
cumprindo seus objetivos de preparação dos profissionais envolvidos na estratégia de Saúde da Família, 
enquanto modelo de atenção à saúde prioritária a nível nacional. Atualmente, o Pólo de Saúde da Família, 
encontra-se na sua terceira gestão, cuja presidência está sendo ocupada pela Profª. Simone Schwartz 
Lessa, mestra em Medicina Comunitária, Professora da Disciplina de Saúde Coletiva do Departamento de 
Saúde Comunitária e Integral da UNCISAL. Os indicadores de saúde têm demonstrado que muito ainda 
há a fazer para o alcance de uma melhor qualidade de vida das famílias alagoanas. A mortalidade infantil 
ainda se encontra em patamares inaceitáveis, o mesmo ocorrendo com o quadro de morbidade do Estado. 
A Estratégia Saúde da Família tem se evidenciado como capaz de permitir uma maior relação entre 
ensino x serviço x comunidade, por um maior conhecimento da realidade e, portanto, mais possibilidade 
de atuação conseqüentemente, no alcance dos anseios por uma assistência digna, contribuindo assim para 
uma maior aproximação nas relações equipes x famílias, desde que sejam considerados os princípios e 
diretrizes do SUS no que diz respeito principalmente à organização dos serviços e ao controle social. O 
papel do Pólo aqui tem um realce e uma responsabilidade no que diz respeito às respostas pela 
capacitação, formação e educação permanente dos profissionais e graduandos dos cursos da saúde, 
inserindo-os nas equipes através dos campos de prática. Para trabalhar em Saúde da Família há 
necessidade de atualização constante tendo em vista a dinâmica da sociedade e as condições 
epidemiológicas evidenciadas como conseqüência das condições de vida; deve ser levado em 
consideração também que é imprescindível uma formação adequada para corresponder ao que 
preconizam as diretrizes da Política de Saúde que procura corresponder às necessidades das famílias 
exigindo dos profissionais preparação, dinamismo e qualidade do trabalho. Nesta perspectiva o Pólo vem 
desenvolvendo atividades que envolvem as diversas equipes procurando atender as demandas advindas 
dos gestores municipais. Assim foram realizados cursos, oficinas, seminários, encontros e proporcionado 
oportunidades de preparação também da equipe técnica do Pólo. A importância que o Pólo Saúde da 
Família vem desempenhando na formação, aperfeiçoamento e capacitação de profissionais para o SUS no 
Estado de Alagoas, na formação de profissionais competentes e comprometidos com a melhoria da saúde 
da população, podendo ser avaliada através das atividades aqui listadas, destacando-se: 08 (oito) Cursos 
Especialização em Saúde da Família "Iatu-sensu', capacitações nas Ações de Atenção Básica como: 
Cursos de Atenção à Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), Cursos Introdutórios para as Equipes de 
Saúde da Família; Cursos de Atenção Integral à Saúde da Mulher; Cursos de Capacitação em Atenção à 
Saúde do trabalhador, Criação do laboratório de informática; Implantação das Equipes Docente-
Assistencial; Estágios de Vivência na Estratégia Saúde da Família; Curso de Docência (PPG), como 
estímulo as Universidades; Curso de Facilitadores para Educação Permanente, Curso de Metodologia 



Qualitativa para Docentes; Capacitação em Banco de Dados; Capacitação em Instrumentos de Pesquisa; 
Supervisão em Serviços; Pesquisa com Egressos; Convênios com IES – Unidades Docente-Assistencial, 
além de participação em eventos locais e nacionais divulgando as experiências como a implantação da 
equipe docente-assistencial e incentivo a pesquisa na Atenção Básica. Sendo assim, uma avaliação que 
identifique as principais convergências para o ensino na saúde dos recursos humanos inseridos na 
Estratégia de Saúde da Família, se faz essencial na garantia da qualidade de instrução e implementação de 
novas tecnologias na inovação, atendendo os princípios e diretrizes do SUS. OBJETIVO Identificar as 
principais tendências de estudo realizados pelos profissionais inseridos na Estratégia de Saúde da Família, 
no período compreendido entre 1999 à 2008 nos cursos de especialização em Saúde da Família do estado 
de Alagoas. METODOLOGIA Os dados foram coletados nos relatórios de gestão do Pólo e agrupados 
por ano de conclusão dos cursos, profissão, área de atuação e linha de pesquisa, no período de 1999 à 
2008. RESULTADOS Os principais achados mostram que: 90% dos profissionais capacitados foram 
Médicos e Enfermeiros, os profissionais são procedentes dos 102 municípios do estado de Alagoas, sendo 
que Maceió é responsável pelo maio número de profissionais capacitados, seguido de Arapiraca, ambos 
são sede das duas macro regiões de saúde do Estado; 28% dos profissionais estudaram a área da avaliação 
epidemiológica, 16% estudaram os eixos da atenção básica, 13,3% se voltaram para a linha de políticas de 
saúde, 12% para a linha de prevenção, 10,5% para a linha de promoção no foco da educação, 5,3% na 
área de vigilância a saúde com concentração em vigilância epidemiológica, 4% para a área de diagnóstico 
e tratamento, 3,3% na área de infecciosas, 3% na gerência e organização de saúde; 1,6 e 1% nas linhas 
das crônico degenerativas e formação respectivamente. CONCLUSÃO A tendência maior dos 
Profissionais das Equipes de Saúde da Família, são os estudos voltados para avaliação, análise e perfil 
epidemiológico seguindo dos estudos nos eixos da atenção básica focados principalmente para o eixo da 
mulher e da criança, no entanto, a área da formação não despertou interesse substancial nos estudos 
apresentados o que sugere mais investimento nos projetos pedagógicos no tocante a inserção de 
conteúdos voltados para a formação dos profissionais na atenção básica. Dentro das relações em ensino-
serviço na Estratégia de Saúde da Família, o Pólo procura desenvolver atividades coerentes com os 
princípios que orientam a Política Nacional de Saúde, especialmente a de formação e capacitação de 
profissionais da saúde para a atenção básica.Sendo Pólo de Capacitação, Formação e Educação 
Permanente de Saúde da Família de Alagoas e visando atender as novas perspectivas na área de educação 
na saúde, dentro da filosofia e dinâmica do SUS, vem apresentar este estudo, tendo em vista cumprir seus 
objetivos de atualização permanente dos profissionais, diante das novas tendências e necessidades na 
saúde. 

 

 

 


