
SubProjeto: PET-Saúde e o Desenvolvimento de Intervenções por meio do 

emprego de Metodologias Qualitativas 

 Nome do grupo: Ciomara Maria Pérez Nunes; Erickson Ferreira Gontijo; 

Gabriela de Oliveira; Joice Fernanda Gomes Costa; Michelle Karina Silva;  

Unidades de saúde participantes: Hospital Risoleta Tolentino Neves e Unidade de 

Pronto Atendimento- Venda Nova 

Cursos envolvidos: Educação Física; Fonoaudiologia; Medicina; Psicologia; 

Terapia Ocupacional 

 

Introdução / O que é o projeto?  

 

Esse Projeto visa construir uma perspectiva de trabalho e intervenção no cenário de 

Urgência e Emergência do Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN) e Unidade de 

Pronto Atendimento de Venda Nova (UPA-VN). Para tanto, o processo de construção 

coletiva multiprofissional entre estudantes, preceptores, tutor e instituição é empregado 

como ferramenta ativa de enfretamento e intervenção de dificuldades existentes na 

articulação dos processos de ensino-serviço; garantindo elementos importantes na 

formação de educadores e educandos. Nesse contexto, para elaboração de uma proposta 

de intervenção pautada pela realidade dos cenários de prática, foram realizadas 28 

entrevistas com pacientes, familiares e/ou acompanhantes no HRTN e UPA –VN . A 

abordagem privilegia o contato com aqueles que aguardam atendimento pré e pós 

triagem, bem como aqueles que já foram atendidos. A 1ª etapa da entrevista se consistiu 

de conversações livres com o entrevistado, trabalhando-se a forma mais adequada de 

registrar o conteúdo a partir de discussões com a tutoria/preceptoria. Na 2ª etapa, a 

partir de uma filtragem das demandas que eram recorrentes nos relatos dos 

entrevistados, definiram-se os aspectos fundamentais da entrevista, com assuntos mais 

delimitados e na 3ª etapa os roteiros foram definidos sem deixar que as temáticas de 

interesse do entrevistador enrijecessem a conversação. 

Em todas as entrevistas o objetivo foi previamente explicitado para o entrevistado e ao 

final eram oferecidas informações esclarecedoras que variavam de acordo com a 

demanda/dúvida de cada usuário. O tratamento dos dados será desenvolvido de acordo 

com a metodologia qualitativa de análise de conteúdo, na qual, a partir da leitura 

exaustiva das entrevistas, as temáticas mais recorrentes e relevantes serão categorizadas 



e analisadas, para por fim se chegar à demanda de interesse dos entrevistados e 

estabelecer um plano de intervenção. 

Objetivos: Conhecimento/reconhecimento do cenário de Urgência e Emergência, 

desenvolver o conhecimento em pesquisa qualitativa e técnicas de entrevista; identificar 

as demandas dos usuários; obtendo dúvidas frequentes e traçar ações de resoluções. 

 

Métodos e atividades a serem desenvolvidas pelo aluno e preceptor: 

 

Durante o processo de desenvolvimento do trabalho de intervenção, foram realizadas 24 

entrevistas com pacientes e familiares na UPA-VN e HRTN. A abordagem privilegia o 

contato com familiares e usuários que aguardam pelo momento inicial de atendimento 

no hospital, ou de pessoas que já estão em atendimento na unidade.   Na primeira etapa 

de entrevista, foram estabelecidas conversações livres com o usuário, trabalhando-se 

paralelamente a forma mais adequada de registro do conteúdo. Essa abordagem foi 

amadurecida em discussões sistemáticas com a preceptoria/tutoria para que as temáticas 

orientadoras da investigação e da produção de sentidos fossem capazes de evocar um 

espaço de investigação de saber do usuário.  Na segunda etapa, foram definidos os 

passos mais fundamentais da entrevista, com assuntos mais delimitados. Na terceira 

etapa os roteiros foram definidos, sem deixar que as temáticas de interesse enrijecessem 

a conversação entre entrevistado/entrevistador. Em todas as entrevistas foram colhidas 

as impressões do usuário sobre a abordagem, sendo oferecidas, ao seu final, 

informações que esclarecedora, em tempo real, das demandas do entrevistado. Para 

tratamento dos dados registrados, estão sendo desenvolvidas as divisões em categorias 

das temáticas mais recorrentes e relevantes. A proposta também envolve discussões 

sobre as metodologias de analise do discurso e analise de conteúdo e também sobre o 

processo de classificação de risco, triagem, diferenciando classificação de risco de 

acolhimento, com uso de materiais do Ministério da Saúde, cartilhas locais e busca em 

diretrizes nacionais sobre os assuntos supracitados. 

 

 

 



Imagens do trabalho em campo – Coleta e tratamento de dados 

 

 

 

 

Acadêmicos Erickson e Gabriela elaborando o tratamento das entrevistas. 



 

Imagens do trabalho em campo – Coleta e tratamento de dados 

 

 

Acadêmicos Gabriela e Erickson no cenário de coleta das entrevistas. HRTN – Pronto Atendimento. 

 


