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1. Resumo 

O presente estudo busca analisar as relações entre os avanços apresentados pela 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) nos últimos anos, em função da expansão da 

Educação Superior no estado do Tocantins. O estudo é composto por triangulação 

metodológica envolvendo análises qualitativas relacionadas as políticas voltadas a 

ESF no estado; e análises quantitativas dos indicadores relacionados a saúde da 

família e expansão do Ensino Superior. A análise dos dados está sendo 

desenvolvida de modo a especializar as informações, utilizando-se de ferramentas 

de Geoprocessamento, desta forma possibilitando inferir as conclusões de modo 

regionalizado.  

 

Palavras-chave: Estratégia de Saúde da Família. Formação profissional. 

Indicadores. Saúde pública. 

 

2. Introdução 

A relação das estratégias de reorganização da atenção básica da saúde no 

País com a expansão da educação superior, é um importante indicador de 

desenvolvimento local, uma vez que a educação superior desempenha papel 

fundamental para a formação de sujeitos habilitados ao exercício da cidadania e 

qualificados para o trabalho. 

Os resultados de uma análise voltada a atenção básica em saúde da família 

no estado do Tocantins, a partir da perspectiva da expansão da Educação Superior, 

contribuirão no desenvolvimento de importantes indicativos, os quais serão 

analisadas mediante os indicadores de saúde, atrelados a análise espacial da 

existência de cursos na área da saúde, distribuídos pelo Estado. 

 

3. Objetivos 

Analisar, mediante a espacialização da informação, a atenção básica em saúde 

da família no estado do Tocantins a partir da perspectiva da expansão da Educação 

Superior, com base em indicadores de saúde e educacionais. 

 

4. Metodologia 

O estudo é composto por triangulação metodológica envolvendo análises 

qualitativas voltadas às políticas públicas relacionadas à saúde no estado; e análises 



quantitativas dos indicadores relacionados a saúde da família, expansão do Ensino 

Superior e questões socioeconômicas e demográficas no estado do Tocantins. A 

combinação de métodos qualitativos e quantitativos na mesma pesquisa, é possível 

a partir da triangulação metodológica, proposta por Cox e Hassard (2005). 

O trabalho está sendo conduzido considerando o estado do Tocantins, sendo 

este a mais nova das unidades federativas do Brasil. Está localizado a sudeste da 

região Norte e tem como limites o Maranhão a nordeste, o Piauí a leste, a Bahia a 

sudeste, Goiás a sul, Mato Grosso a sudoeste e o Pará a noroeste. O estado está 

organizado em 139 municípios agrupados em duas Mesorregiões e oito 

Microrregiões (IBGE, 1990). 

O procedimento de espacialização da informação é baseado nos princípios da 

semiologia gráfica ou neográfica, em que os dados e resultados estatísticos não são 

suficientes para tomada de decisão e sim as relações de conjunto desencadeadas 

pelos informações (BERTIN, 1986). 

 

5. Desenvolvimento 

 Medidas políticas adotadas pelo Ministério da Educação do Brasil foram 

conduzidas visando a expansão e a democratização da educação superior, e pensar 

tais preceitos implica diretamente a interação de diferentes atores (MOEHLECKE e 

CATANI, 2006) com abrangência em diferentes áreas de desenvolvimento 

econômico e social.  

Dessa maneira, contextualizando na área da saúde tais esforços, em 2003, o 

Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Saúde (MS), responsáveis pela 

execução das políticas públicas relacionadas à Educação em Saúde introduziram 

em suas estruturas métodos de organização com competências na gestão dos 

recursos educativos, visando a formação de profissionais (BRASIL, 2016).  

 Os impactos desses avanços podem ser monitorados na prática a partir da 

análise de indicadores, os quais oferecem a visualização da qualidade dos serviços, 

de forma a apontar ajustes e correções de rumo da estratégia implementada 

(BRASIL, 2008).  

 

6. Resultados Preliminares 

 Tal estudo permitirá a análise da qualidade da assistência à saúde prestadas 

no âmbito da atenção primária a partir do monitoramento de indicadores expressos 



pelo Ministério da Saúde (MS), em consonância com a expansão da Educação 

Superior, que tem apresentado um gradativo aumento na oferta de cursos na área 

da saúde no Tocantins. 

 A partir das malhas digitais cartográficas dos municípios tocantinenses, tendo 

como base a estrutura político-administrativa vigente em 2013, foi desenvolvido o 

mapa base para análise dos indicadores da atenção básica de saúde e educação 

superior (Figura 1). 

Figura 1. Mapa da estrutura político administrativa do estado 
do Tocantins. 
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