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INTRODUÇÃO 

 

O estudo em questão retrata a Educação Permanente em Saúde (EPS) 

incorporada nas ações de atualização e formação desenvolvidas no Núcleo de Educação 

em Urgência (NEUR) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 

possibilitou a inserção de novas estratégias que potencializaram as práticas de ensino no 

serviço considerando o trabalho como espaço de formação permanente.  

 A problemática que justifica o desenvolvimento desta pesquisa surgiu a partir 

da percepção pelos autores, na prática e em pesquisa de que o NEUR deve nortear suas 

ações educativas, buscando estratégias que considerasse as vivências individuas e 

coletivas dos trabalhadores do serviço de atendimento pré-hospitalar (APH) móvel 

utilizando-se dos conceitos da educação permanente para o agir com novas práticas do 

cuidado. 

Merhy (2015, p. 14) destaca que ao abrirmos um movimento que procure 

reconhecer esses acontecimentos, tornando-os visíveis, isto se faz uma boa aposta para 

mudar o eixo dos processos de formação e capacitação no campo da saúde.   

Neste sentido, a Educação Permanente apresenta-se como uma proposta de ação 

estratégica capaz de contribuir para qualificação dos processos de trabalho no âmbito do 

Ministério da Saúde. (BRASIL, 2014). 

Dado ao exposto vale salientar, que a Regulamentação do Atendimento dos 

Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência vem instituindo princípios com a 

definição de normas e critérios de funcionamento é um importante avanço na 

organização do Sistema de Saúde do País, pois estabelece a estruturação de uma rede de 

serviços regionalizada e hierarquizada para a atenção às urgências, bem como a 

implantação de um processo de regulação que dê eficiência ao sistema.  (BRASIL, 

2002).    

Dentre as modalidades do atendimento de emergência, inclui-se o serviço de 

Atendimento Pré-hospitalar Móvel, que se define na Portaria 2048/02 como: 

Atendimento que procura chegar precocemente à vítima, após ter ocorrido 

um agravo à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, inclusive as 

psiquiátricas), que possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, 

sendo necessário, portanto, prestar-lhe atendimento e/ou transporte adequado 

a um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema 

Único de Saúde. (BRASIL, 2002) 
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De forma a introduzir uma atualização foi implantada a análise política no que 

se refere à estruturação das redes de urgência e emergência se evidência nas muitas 

portarias federais, com o intuito de fazer cumprir as diretrizes estabelecidas no Sistema 

Único de Saúde (SUS), garantindo acesso aos serviços de saúde. Neste sentido a 

Política Nacional de Atenção às Urgências – (PNAU), Portaria Nº1863/03 (BRASIL, 

2003) propõe a conformação de sistemas de atenção às urgências estaduais, regionais e 

municipais, norteada pelo Sistema Único de Saúde.  

Neste processo, verifica-se que o componente pré-hospitalar móvel é instituído 

como primeira etapa do PNAU, por intermédio da implantação do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em municípios e regiões de todo o território 

nacional. (BRASIL, 2003).  

 Machado et al (2011, p. 521) destacam as mudanças que ocorreram neste 

contexto: “a formalização da Coordenação Geral de Urgência e Emergência na estrutura 

ministerial; a construção de regras nacionais relativas ao Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência e a instituição de mecanismo de financiamento específicos”. 

Segundo Lima; Santos (2013, p.5024) o SAMU tem o papel de prestar a 

população socorro em situações de urgência e emergência, funciona 24 horas por dia 

com profissionais que provém da área de saúde, que são responsáveis em atender as 

demandas de urgências e emergências clínicas, pediátricas, cirúrgicas, gineco-obstétrica 

e de saúde mental da população.  

Estruturado em duas modalidades; suporte básico de vida (SBV) e suporte 

avançado de vida (SAV), este último, se caracteriza pela execução de procedimentos 

invasivos, de maior complexidade, realizados por médicos e enfermeiros.  

Para Machado et al (2011, pág. 520), “as pressões sobre os serviços de 

emergência têm aumentado em face das mudanças demográficas, epidemiológicas e 

sociais, por isso muitos países organizam sistemas para atendimento sob modelos 

distintos”. 

No entanto, o Ministério da Saúde (2002), ao se referir sobre a qualidade ou 

qualificação dos profissionais que atuam nas urgências e emergências, aponta para a 

existência de fragmentação na formação dos profissionais que atuam nas urgências e 

emergências, sobretudo no pré-hospitalar móvel.  

Com isso, busca-se criar estruturas capazes de problematizar a realidade dos 

serviços e estabelecer o nexo entre trabalho e educação, de forma a resgatar o processo 
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de capacitação e educação continuada para o desenvolvimento dos serviços e geração de 

impacto em saúde dentro de cada nível de atenção. (BRASIL, 2002). 

 

 A instituição do Núcleo de Educação em Urgência 

Neste contexto é formalizada a importância da implantação do Núcleo de 

Educação em Urgência – (NEU) pelo Ministério da Saúde em 2002, que surge como 

uma ferramenta para qualificação profissional, pois a qualidade das ações a saúde, 

depende da estrutura oferecida, no entanto, a qualificação profissional exerce um papel 

fundamental para proporcionar a resolutividade.  

  Ciconet et al (2008), relatam que um dos pontos significativos das diretrizes de 

atenção às urgências diz respeito à criação do Núcleo de Educação em Urgência e 

chama a atenção para insuficiência da formação dos profissionais que atuam nas 

urgências. 

Um dos objetivos estratégicos torná-lo espaço interinstitucional, combinando 

conhecimento e meios materiais que permitam abarcar a dimensão qualitativa 

e quantitativa das demandas de educação em urgências, potencializando as 

capacidades e respondendo o conjunto de demandas inerentes a um sistema 

organizado de atenção (BRASIL, 2002). 

 

Ainda Machado et al (2011 p. 520) evidenciam que no Brasil o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência, favorece a organização de redes de atenção à saúde, 

mas apontam problemas na implantação no que se refere a capacitação profissional e 

práticas de atenção. 

No que concerne às questões educativas, acredito que a Educação Permanente 

poderia contribuir para o processo de formação no serviço. Para Castro (2011) a 

Educação Permanente cria espaços de reflexão para que os profissionais repensem sua 

prática, entendam o processo de trabalho na qual estão inseridos, e tenha possibilidade 

de repensar as condutas, de buscar novas estratégias de intervenção e perseguir também 

a superação de dificuldades individuais e coletivas no trabalho. Para tanto, o 

profissional necessita de instrumentos para o desenvolvimento da prática, buscando 

neste contexto o aprendizado. 

 Corrobora com isso, o que se descreve no capítulo XII da Portaria 2048/02, 

quando ressalta que NEU propõe a transformação da realidade e seus determinantes, 

fundamentada na educação, no processamento de situações - problema, extraídas do 

espaço de trabalho e do campo social. 
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Como referido, acredita-se que a educação permanente subsidie essa questão e 

ofereça melhores condições de atuação profissional, com consequente melhoria dos 

serviços de saúde e da qualidade da assistência.  De acordo com Guimarães et al (2010), 

“a educação permanente é a concretização do encontro entre o mundo da formação e o 

mundo do trabalho, partindo sempre da realidade em que os sujeitos envolvidos estão 

inseridos”.   

No que se refere ao trabalho como espaço de aprendizagem Merhy (2015, p. 11) 

salienta que o mundo do trabalho se revela com escola permanente no cotidiano das 

práticas produzidas pelos trabalhadores, ou seja, o trabalho como fonte de 

aprendizagem. 

Ciconet et al, (2008) quando abordam  sobre o surgimento do SAMU no Brasil, 

destacam que esse fato impôs a organização de grupos de trabalho para operação do 

serviço que foi formado por profissionais que já tinham alguma experiência na área de 

urgências, mas que não possuíam vivência específica no atendimento pré-hospitalar 

móvel.  

A portaria MS 2048/02, define requisitos a serem incorporados no perfil do 

profissional que compõe as equipes de atendimentos nas viaturas de suporte básico e de 

suporte avançado, incluindo a necessidade de participação nos programas de 

treinamento e aprimoramento nos serviços de emergências (BRASIL, 2002). 

Um dos princípios norteadores do Núcleo de Educação em Urgência – (NEU), 

segundo o Ministério da Saúde é a transformação da realidade e seus determinantes, 

fundamentadas na educação, no processo de situações – problema, extraída do espaço 

de trabalho e do campo social (BRASIL, 2002). 

 

O Regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS) aponta no seu Programa 

de Qualificação da Atenção Hospitalar de Urgência a garantia da Educação 

Permanente dos trabalhadores das urgências com inclusão de saberes que 

subsidiem as práticas da atenção resolutiva e humanizada no Pré-hospitalar 

móvel integrando o serviço aos Núcleos de Urgências e Centros Formadores 

(BRASIL, 2009). 
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Núcleo de educação em urgência: sua trajetória no município de Duque de Caxias 

Atendendo a solicitação do Diretor Geral do SAMU - do município de Duque de 

Caxias, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, em fevereiro de 2014, diante da 

necessidade de se estabelecer um espaço para atualizar profissionais do atendimento 

pré-hospitalar móvel, tendo como base realidade dos atendimentos prestados no 

município que se revela por meio da análise estatística dos eventos a que são acionados, 

surge de forma embrionária o NEU. Desde então, passamos a instituir de forma 

gradativa o processo de capacitação, realizando encontros denominados “Teórico-

Práticos”, com a presença de diversas categorias envolvidas no serviço de atendimento 

pré-hospitalar móvel do município (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e 

condutores). Ressaltando que optamos por utilizar a sigla NEUR ao nos referirmos ao 

Núcleo de Educação em Urgência do município de Duque de Caxias.  

Destaco o ingresso dos profissionais da saúde que atuam na rede hospitalar de 

urgência e emergência do município de Duque de Caxias, que compreendendo a 

importância da integralidade do cuidado, vêm participando efetivamente dos encontros. 

Neste período foram realizados sete encontros com abordagem teórica e 

aplicação prática, sendo apresentados os seguintes temas: ressuscitação cardiopulmonar 

(RCP) e manuseio do Desfibrilador Externo Automático (DEA); abordagem frente a 

acidente com múltiplas vítimas (AMV); importância da monitorização hemodinâmica 

no pré-hospitalar; abordagem ao trauma e Centro de Trauma; Atenção Pré-hospitalar em 

grandes eventos: Rio 2016 – Jogos Olímpicos e Paralímpicos em parceria com o Comitê 

de Organização dos Jogos; I Simpósio de Urgência e Emergência: 10 anos do Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência do município de Duque de Caxias; implantação do 

Protocolo de dor torácica na rede de urgência e emergência do município e implantação 

do protocolo de sepse na rede de urgência e emergência do município.  

Tendo como referencial nossos indicadores estatísticos, pois refletem a realidade 

dos nossos atendimentos, em 2015 realizamos encontros para discussão dos seguintes 

temas: atendimento ao paciente psiquiátrico; atendimento a vitimas de trauma; 

capacitação dos condutores de veículo e o II Simpósio de Urgência e Emergência com a 

instituição Escola de Ciência e Saúde da Universidade Grande-Rio (Unigranrio) de 

Duque de Caxias. É de suma importância elencar os cursos realizados, tais como: 

Capacitação dos condutores em Suporte básico de vida no trauma; ACLS para 

enfermeiros e médicos com a utilização do Laboratório de Simulação Realística de 

universidade. 
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O NEUR em parceria com a Coordenação Geral de Enfermagem atuou na 

implantação de protocolos na rede de urgência no município de Duque de Caxias. 

Destaque para implantação do Protocolo de atendimento a Dor Torácica e Protocolo de 

Sépse. Neste período contabilizamos 319 participantes, representando diversas 

categorias da área da saúde: médicos 4; enfermeiros 215; Técnicos de enfermagem 49; 

condutor de viaturas 24 e acadêmicos de enfermagem 27.  

A participação de graduandos em enfermagem nos eventos vem destacando a 

importância do NEUR já descrita em portarias do Ministério da Saúde, pois visa 

preencher lacuna existente nos programas das instituições de ensino, contribuindo para 

qualidade de formação do profissional da saúde no que se refere às urgências e 

emergências. 

A realização de diversos eventos, exigiu emprego de ferramentas  para 

divulgação,  tais como:  banner, portal web da Secretaria Municipal de Saúde de Duque 

de Caxias (http://www.duquedecaxias.rj.gov.br) e Consórcio Intermunicipal de Saúde 

da Baixada Fluminense - (www.cisbaf.org.br) - responsável pela regulação dos eventos 

de onze municípios que fazem parte desde consórcio na Baixada Fluminense.   Em 

parceria com o Curso de graduação de Enfermagem da Unigranrio - Duque de Caxias 

foi construído o site (http://neur-caxias.webnode.com), passando este a ser o portal para 

divulgar os eventos. Soma-se a isso a instituição do e-mail: 

(www.neur.samu@gmail.com) como veículo de correspondência com a coordenação.  

O núcleo funciona nas dependências do hospital de emergência do município Dr. 

Moacyr Rodrigues do Carmo que sedia a Coordenação do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência, o vem facilitando a realização dos encontros, pois a unidade possui 

auditório.  

Participam do núcleo três enfermeiros; um médico; um técnico de enfermagem e 

quatro  técnicos administrativos, que já atuam na Coordenação do SAMU, tendo como 

coordenador um dos enfermeiros da equipe.  

 

Problema de Pesquisa: Justificativa  

 

  O tema a estudado surge da minha experiência frente à implantação e 

coordenação do Núcleo de Educação em Urgência que tem como proposta incorporar a 

educação permanente nas ações educativas realizadas pelo NEUR no SAMU do 

município de Duque de Caxias - Região Metropolitana I – Baixada Fluminense – Rj.  

http://www.cisbaf.org.br/
http://www.neur.samu@gmail.com/
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Ao se perceber pós-realização dos encontros, por meio de diversas 

manifestações dos profissionais do SAMU, de que os encontros realizados precisavam 

abordar mais intensamente as questões da prática, do dia-a-dia, da vivência de cada 

equipe, das práticas coletivas que influenciam o cotidiano das atividades pré-

hospitalares, assim tornou-se evidente que o Núcleo de Educação em Urgência – NEUR 

implantado neste município necessita buscar mudanças no enfoque das suas atividades 

educacionais, isto é, precisa ser readequado, ser conformado com o que está 

preconizado frente a introdução da Política de Nacional de Educação Permanente 

(PNEP) instituída pelo Ministério da Saúde nas urgências e emergências, sobretudo no 

que diz respeito ao componente pré-hospitalar.  

  Isto porque os temas vêm sendo verticalmente transmitidos por meio de 

treinamentos teórico-práticos. No entanto, percebe-se que não há intercessão com o 

cotidiano, com a prática real dos trabalhadores conforme a PNEP preconiza. 

 Neste sentido, Ceccim; Ferla (2009, p, xx) acrescentam: 

A necessidade de mudança, transformação ou crescimento vem da percepção 

de que a maneira vigente de fazer ou de pensar alguma coisa está 

insatisfatória ou insuficiente em dar conta dos desafios do trabalho em saúde. 

Esse desconforto funciona como um ‘estranhamento’ da realidade, sentindo 

que algo está em desacordo com as necessidades vividas ou percebidas 

pessoalmente, coletivamente ou institucionalmente. (CECCIM, FERLA, 

2009)  
 

Ainda sobre os processos educativos dos profissionais da saúde, a educação 

permanente sinaliza para realização de práticas que ultrapassem o modelo da educação 

continuada, estabelecendo uma abordagem que conceba a produção de saberes e de 

fazeres – que não mais vistos de forma segregada, deve ser compreendido em sua 

inseparabilidade. (ANTONIASSE E BUENO, 2013, p. 192) 

Esta trajetória construída no núcleo se assemelha com que propõe a Educação 

Continuada, “tendo como base a concepção de educação como transmissão de 

conhecimento; sendo pontual, fragmentada, enfatizando cursos e treinamentos 

construídos com base no diagnóstico de necessidades individuais”. (PERDIZZI et al, 

2009) 

Nota-se que esta proposta não vem permitindo que os trabalhadores que atuam 

no componente pré-hospitalar no SAMU manifestem a realidade do mundo da prática, 

do mundo do trabalho, de sua relação com o usuário, de forma crítica no o seu 

cotidiano. 

 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/trasau.html


22 
 

A educação permanente se apresenta de forma clara e objetiva, como uma 

forma de incorporar o ensino e o aprendizado à vida cotidiana do serviço pré-

hospitalar no contexto real em que ocorrem, a partir da problematização do 

próprio fazer, onde os profissionais passam de receptores os construtores do 

conhecimento e de alternativas de ações.  (JESUS et al,  2011, p.162)   

 

 Deste modo, acredita-se que ao readequar o núcleo já instituído de acordo com a 

PNEP, abre-se o caminho para novas possibilidades de atualização no serviço 

considerando as vivências e práticas dos colaboradores no trabalho, no fazer coletivo, 

contribuindo para a saúde da população por meio do Sistema Único de Saúde – SUS.  

De acordo com Merhy (2013) a EPS tem por princípio problematizar os 

problemas que são postos no campo da saúde, bem como problematizar os pedidos que 

são feitos pelos vários atores, de acordo com a singularidade em cada contexto. 

 

Questões norteadoras:  

A partir deste contexto tem-se como questões norteadoras: 

 Como são as ações educativas desenvolvidas para atualização profissional no 

SAMU pelo NEUR? 

 Como os profissionais avaliam as ações educativas desenvolvidas  pelo  NEUR  

e o que propõe para adequação? 

 Que estratégias podem ser utilizadas para incorporação da educação permanente 

no cotidiano do SAMU contribuindo para uma assistência pré-hospitalar de 

qualidade?   

 

 Hipóteses do estudo: 

 

 A educação permanente incorporada ao NEUR se constitui uma ferramenta 

potencial para transformação do processo trabalho no atendimento pré-

hospitalar. 

 

 

Objeto da pesquisa: 

 A EPS nas ações educativas realizadas pelo NEUR para uma prática pré-

hospitalar de qualidade no SAMU. 

 

Objetivo Geral: 
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 Adequar o Núcleo de Educação em Urgência do SAMU de Duque de 

Caxias a lógica da Educação Permanente.  

 

Objetivos específicos:  

 Identificar as ações educativas desenvolvidas no NEUR, analisando na 

perspectiva da Educação Permanente como forma de trabalho vivo; 

 Descrever as avaliações dos profissionais sobre as ações educativas 

desenvolvidas  pelo NEUR e suas propostas sugeridas pelos trabalhadores; 

 Construir estratégias para inserir a EPS no processo de atualização do 

profissional que atua no SAMU do município de Duque de Caxias. 

 Formalizar a adequação do NEUR na lógica da educação permanente. 

 

 Relevância e contribuição: 

Diante do exposto, estudar esta temática torna-se relevante por vislumbrar que 

inserção da Educação Permanente no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência por  

meio do Núcleo de Educação em Urgência, surge como proposta para promoção da 

transformação pessoal, profissional e social dos sujeitos envolvidos no processo de 

trabalho, por meio da interação de novos conhecimentos e atitudes que fortalecendo as 

diretrizes do Sistema Único de Saúde, permite revelar por meio da problematização as 

demandas do cotidiano, onde a forma resolutiva provém do próprio ato de refletir 

coletivamente sobre como melhor se qualificar para execussão desta prática.  

Este estudo se justifica por acreditar que a prática da educação no trabalho na 

perspectiva da Educação Permanente no SAMU propicia condições para uma atuação 

profissional pré-hospitalar de qualidade beneficiando os usuários do Sistema Único de 

Saúde.  

Sabe-se que o espaço do fazer pré-hospitalar que se caracteriza por múltiplos 

atendimentos é por si só e em si um terreno de grande relevância para a incorporação 

dos conceitos da educação permanente em saúde como estratégia para o aprendizado no 

serviço. Com objetivo de ratificar a relevância deste estudo foi elaborado um artigo de 

revisão integrativa que está disposto a seguir. 

Além disso, nota-se o interesse da comunidade acadêmica dos cursos de graduação 

e pós-graduação na área da saúde pelas atividades pré-hospitalares, o que reforça papel 

o papel do Núcleo de Educação em Urgência (NEU) como espaço de produção de 
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saberes e que objetiva preencher as lacunas da graduação no que se refere à capacitação 

na urgência e emergência, conforme destaca a Portaria MS 2048/2002. 
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CAPÍTULO 1 :  REFERÊNCIAL TEMÁTICO 

 

1.0 - REVISÃO INTEGRATIVA: estado da arte 

 

Este capítulo aborda a análise atual das práticas de educação permanente no âmbito do 

SAMU e teve por finalidade buscar por meio da análise da literatura como a educação 

permanente vem sendo incorporada nas ações de atualização dos profissionais e com 

isso se aprofundar e evidenciar a relevância da temática. Para tal foi elaborada uma 

revisão integrativa de literatura na qual foi submetida na on line brazilian journal 

nursing (OBJN) em 08 de dezembro de 2016.  

 

1.1 - Educação permanente no serviço pré-hospitalar móvel de urgência 

 

RESUMO 

A peculiaridade do serviço de atendimento pré-hospitalar exige atualização dos 

profissionais envolvidos. A educação permanente é um processo educativo aplicado à 

prática, revela-se um instrumento importante para melhorar o processo de trabalho, pois 

busca refletir e debater coletivamente, tendo como alvo a equipe e suas dificuldades. 

Essa revisão integrativa objetiva identificar como a educação permanente em saúde vem 

sendo incorporada na prática de ensino no serviço de atendimento móvel de urgência. 

Utilizou-se corte temporal de 2010 a 2015, nas bases de dados: LILACS, MEDLINE E 

SCOPUS. Selecionaram-se três artigos, emergindo duas categorias: Necessidade da 

prática de educação para atender demandas no atendimento pré-hospitalar móvel e 

Incorporação da educação Permanente como estratégia para novas práticas no serviço 

de atendimento móvel de urgência. Os estudos revelam existência de grande demanda 

de atendimentos nas redes de urgência, sobretudo no componente pré-hospitalar, 
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necessitando incorporar educação permanente como estratégia para novas práticas no 

serviço.  

DESCRITORES: Serviços Médicos de Emergência; Educação continuada; 

Capacitação em Serviço. 

INTRODUÇÃO 

O número de acidentes de trânsito, associado à violência urbana vem sendo ao 

longo dos últimos anos, as principais causas que impactam no aumento das estatísticas 

de morbi-mortalidade das grandes cidades brasileiras e refletem sobre maneira no 

número de internações hospitalares e na necessidade de um número cada vez maior de 

leitos em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI). Os anos de vida perdidos por óbito 

ou por incapacidade física é inversamente proporcional às mortes por causas naturais
 (1)

. 

Este quadro revela um dos principais problemas enfrentados pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), que se apoia em um arcabouço legal pautado no pacto federativo. 

A legislação do SUS reconhece a competência de cada esfera de governo, 

delegando a gestores federais, estaduais e municipais a responsabilidade pela gestão, 

financiamento e política do sistema. Um exercício de autonomia para municípios e 

estado na edição e aplicação de medidas, normas e estratégias que objetivem garantir as 

diretrizes da universalidade, igualdade de acesso e integralidade da assistência
 (2)

. 

  Neste sentido a Política Nacional de Atenção às Urgências – PNAU, propõe a 

conformação de sistemas de atenção às urgências estaduais, regionais e municipais, com 

objetivo de cumprir as diretrizes que norteiam o SUS, com a priorização do programa 

com a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 - 

como primeiro elemento do programa
 (3)

. 

O serviço de atendimento pré-hospitalar móvel, denominado Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é composto por Unidades de Suporte Básico  
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(USB) e Unidades de Suporte Avançado (USA), que diferem entre si pela composição 

da equipe que tripulam a unidade, pelas ocorrências que estão aptas a atender
(3)

.  As 

Unidades de Suporte Avançado de Vida são tripuladas por médicos, enfermeiros e 

condutores de veículos, já as viaturas de Suporte Básico de Vida são tripuladas por 

técnicos de enfermagem, funcionando 24 horas por dia
 (1)

. 

O cenário de trabalho das equipes de saúde constitui-se de situações em que o 

tempo, associado à tomada de decisão precisa são de fundamental importância para um 

desfecho satisfatório para o usuário. Os profissionais que atuam no atendimento pré-

hospitalar, são convocados a todo o momento a produzirem uma prática segura e uma 

assistência mediada por especificidades que se renovam a cada atendimento, pois são 

muitas as incertezas que atravessam a atenção das equipes do SAMU em uma via 

pública, pois as condições da assistência são sempre mediadas por vários vetores e 

probabilidades, desde local do acidente, o seu entorno a distância entre o acidente o 

hospital de referência as condições da vítima. Uma conjuntura que coloca para o 

profissional que atuam no campo do atendimento pré-hospitalar a uma rotina de 

atualização e educação permanente.  

Para tal, a educação permanente em saúde trabalha com ferramentas que buscam 

a reflexão crítica sobre as práticas, sendo por si só, um processo educativo aplicado ao 

trabalho, possibilitando mudanças nas relações, nos processos e atos de saúde e nas 

pessoas e uma melhor articulação para dentro e fora do trabalho
 (4)

. 

Vale salientar que a educação permanente em serviço considera como 

pressuposto a aprendizagem significativa, ou seja, a partir dos problemas que se 

apresentam no ambiente de trabalho, pode refletir e debater, em equipe as necessidades 

educacionais a fim de melhorar o processo de trabalho
 (5)

.  
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A educação permanente possibilita a produção de novos pactos e novos acordos 

coletivos no SUS. Seu foco são os processos de trabalho, seu alvo são as equipes de 

saúde, seu loco de operação são os coletivos, pois o olhar do outro é fundamental para 

possibilidade de problematização e produção de incômodos
 (6)

. 

Diante do que foi exposto, este estudo tem objetivo: Identificar como Educação 

Permanente (EPS), vem sendo incorporada na prática de ensino no serviço de 

atendimento móvel de Urgência (SAMU).  

 

MÉTODO 

Optamos por desenvolver um estudo que envolve a sistematização e publicação 

dos resultados de uma pesquisa bibliográfica em saúde. O principal objetivo da revisão 

integrativa é a integração entre a pesquisa científica e a prática profissional no âmbito 

da atuação profissional, bem como a reflexão e realização para futuros estudos, sobre 

determinado fenômeno
 (7)

. 

Com objetivo de sistematizar a pesquisa a seguinte sequência foi adotada para 

revisão integrativa: 1- identificação do tema e seleção da questão da pesquisa; 2- 

estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos; 3- definição das 

informações a serem extraídas dos estudos selecionados; 4- avaliação dos estudos 

incluídos/categorização; 5- interpretação dos resultados; 6- apresentação da 

revisão/síntese do conhecimento
 (7)

.  

A primeira etapa da revisão integrativa, tomamos a questão Como a EPS vem 

sendo incorporada como estratégia de ensino no serviço de atendimento móvel de 

urgência (SAMU)? Que ao mesmo tempo delimita o tema do estudo. 

 A busca online foi realizada na Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), no Portal US National Library of Medicine (MEDLINE) 
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e base de dados SCOPUS, via portal da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - (CAPES), sendo considerados os Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS). 

Para elaboração da segunda etapa foram estabelecidos os critérios da pesquisa, 

sendo incluídos artigos com textos na língua portuguesa, inglesa e espanhola, que 

abordassem a construção da educação permanente como prática de ensino nos serviços 

de urgência e emergência modalidade pré-hospitalar móvel. Como critério de exclusão 

os artigos de revisão integrativa, monografias, dissertações e teses e estudos que 

descrevam sobre a educação permanente em saúde fora do contexto do atendimento pré-

hospitalar móvel de urgência. O levantamento dos artigos se deu no período de 5 a 31 

de janeiro de 2016, tendo como corte temporal estudos publicados entre 2010 a 2015. 

Utilizou a estratégia PICO para a definição dos descritores
(9)

, assim P significa 

o paciente ou problema onde descrevemos como podendo ser um único paciente, um 

grupo de pacientes com uma condição particular ou um problema de saúde, e no nosso 

estudo, é o trabalhador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). I 

seria a intervenção proposta, que representa a intervenção proposta de interesse, que 

pode incluir uma exposição, pode ser terapêutica, preventiva, diagnóstica, prognóstica, 

administrativa ou relacionada a assuntos econômicos, e no nosso estudo, é a inserção 

da educação permanente nas práticas de ensino no serviço de atendimento móvel 

de urgência; C constitui controle ou comparação, porém neste estudo não utilizaremos 

deste instrumento. O é o desfecho, significando o resultado esperado, que neste estudo 

foi Identificar com a EPS vem sendo incorporada na prática de ensino do serviço de 

atendimento móvel de Urgência. 

Utilizada a busca avançada nas respectivas bases de dados, com a combinação 

de descritores anteriormente definidos, nas bases MEDLINE e LILACS via  portal da 
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Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e SCOPUS via Portal CAPES e com os operadores 

boleanos “AND” E “OR”. Foram encontradas 447 publicações conforme quadro 

 Quadro 1: Estratégias de busca, banco de dados e publicações encontradas – Ano de   

2016 

 

DESCRITORES 

 

BASE DE 

DADOS 

 

PUBLICAÇÕES 

ENCONTRADAS 

“serviços médicos de emergência” OR 

“samu” AND “educação continuada” OR 

“educação permanente” AND “capacitação 

em serviço” OR              “treinamento em 

serviço” OR “programa de treinamento ao 

empregado”. 

 

   MEDLINE                     268 

     LILACS   10 

“Emergency medical services” OR 

“Prehospital emergency care” OR 

“Emergency care” “OR “Emergency health 

services” AND “Continuing education” OR 

“Education, nursing, continuing” OR 

“Education, medical continuing” AND 

“Training, inservice” OR “Inservice 

training” OR “Training, inservice”.  

 

 SCOPUS 

 

169 

 TOTAL: 447 

    Fonte: Laprovita, 2016. 

A Prática Baseada em Evidencias (PBE) preconiza sistemas de classificação de 

evidencias caracterizados de forma hierárquica, dependendo da abordagem 

metodológica adotada, que toma por base o delineamento do estudo
 (9)

. Neste estudo, o 

nível de evidência se estabeleceu a partir da classificação utilizada Universidade de 

Oxford (2001), considerando o grau de recomendação a partir do enfoque da pesquisa 

(10,11)
.  

A terceira etapa se configura pela seleção dos trabalhos científicos a serem 

utilizados, de acordo com seus títulos que abordavam ou não sobre o tema, o resumo 

que por vezes não respondia aos objetivos, e a partir dos critérios de inclusão e exclusão 

já citados. Esse caminho percorrido será apresentado a partir do Fluxograma 
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demonstrado a seguir: 

 

Figura: 1: Fluxograma da pesquisa e resultados. Rio de janeiro, 2016 

 

Fonte: Laprovita, Rio de janeiro, 2016. 

 

Avaliando as 3 publicações quanto a origem,  dois são provenientes de revistas 

internacionais e 1 estudo é proveniente de revista eletrônica nacional. 1 publicação foi 

escrita em língua inglesa (n=1) e 1 internacional traduzido para língua portuguesa (n=1) 

e 1 estudo originalmente em língua portuguesa (n=1). 

Ressalta-se que QUALIS é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes 

para estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-

graduação
 (12)

. 
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A classificação de periódicos pela Capes é realizada pelas áreas de avaliação e 

passa por processo anual de atualização. Esses veículos são enquadrados em estratos 

indicativos de qualidade - A1 (o mais elevado); A2; B1; B2; B3; B4; B5; C (com peso 

zero)
(12)

. 

A quarta etapa consiste na revisão com análise crítica dos estudos selecionados 

para contribuírem para este trabalho.  

A quinta etapa versa na interpretação e discussão os resultados, destacando 

aqueles que enfatizavam acerca da incorporação da educação permanente nas práticas 

de ensino no Serviço de Atendimento pré-hospitalar Móvel de Urgência. 

  A sexta e última etapa trata da revisão e síntese dos estudos destacados, e a 

partir desses, com a finalidade de responder aos nossos objetivos emergiram as 

seguintes categorias temáticas:  

1) Necessidade da prática de educação para atender demandas no atendimento pré-

hospitalar móvel; 

2) Incorporação da educação Permanente como estratégia para novas práticas no serviço 

de atendimento móvel de urgência. 

RESULTADO 

Segue abaixo, o quadro sinóptico com as três referências encontradas, a partir da 

revisão integrativa, que será apresentado de acordo com tipo de periódico, idioma e ano, 

a base de dados onde o estudo foi coletado, título do trabalho, autores, tipo de pesquisa 

e considerações temáticas com as classificações. 
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Quadro 2 : Distribuição do material selecionado de acordo com a procedência, título, ano de publicação, 

autor, periódico, considerações e nível de evidência (NE). 

Procedência Título Autores Periódico Considerações NE 

 

 

 

MEDLINE 

 

 

Prehospital 

trauma care 

education for 

first responders 

in India.
13

 

 

 

Aekka, 

A.;Abraham,R.;Holli

s,M.;Boudiab,E.;Lap

ut,G.;Purohit,H,;Kum

ar,R.;Vyas,A,;Basson

,M,; 

 

 

 

 

Journal of 

Surgical 

Research,Au

gustt 2015, 

p.331-338  

Expõe dificuldade no 

atendimento 

préhospitalar em 

países em 

desenvolvimento e 

por isso, a 

necessidade de 

formar socorristas 

leigos. 

  

 

 

4C 

 

 

 

LILACS 

 

 

 

 

Ensino à 

distância na 

educação 

permanente em 

Urgência e 

Emergência. 
(14)

 

 

 

Tobase, L.; 

Tomazini, E.A.S.; 

Teodoro, S.V.; Piza, 

N.R.G.; Peres, H. H. 

C. 

 

 

Journal of 

Health  

Informatics, 

2012 

 

Retrata  a 

importância da 

capacitação técnica 

da Equipe de Suporte 

Básico de Vida do 

Serviço de 

Atendimento Móvel 

de Urgência, 

considerando sua 

grande demanda  

 

 

 

4C 

 

 

 

LILACS 

Educação 

permanente 

/continuada 

como estratégias 

de gestão no 

Serviço de 

Atendimento 

Móvel de 

Urgência
(15)

 

 

 

Hetti, L. B. E;  

Bernardes, A.; 

Gabriel, C. L.; 

Fortuna, C. M.; 

Maziero, V. G. 

 

 

Revista 

Eletrônica 

de 

Enfermagem

, 2013 

 

 

 Destaca a 

qualificação das 

equipes das viaturas 

de suporte básico e 

avançado de vida sob 

a perspectiva da 

educação permanente 

 

 

 

4C 

Fonte: Laprovita, Rio de janeiro, 2016 

 

DISCUSSÃO  

Com a leitura e análise dos artigos selecionados foi possível separar as 

categorias temáticas para responder o objetivo desse estudo: Identificar como a 

Educação Permanente em Saúde vem sendo incorporada na prática de ensino no 

serviço de atendimento móvel de Urgência.  

As categorias são intituladas na seguinte ordem: 1) Necessidade de prática de 

educação para atender demandas do atendimento pré-hospitalar móvel e 2) 
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Incorporação da educação Permanente como estratégia para novas práticas no 

serviço de atendimento móvel de urgência que responde ao objetivo. 

Na primeira categoria foram enquadrados estudos 
(14,15,16)

 que consideram a 

necessidade de se manter um programa de educação permanente que utilize as 

demandas do próprio serviço para qualificá-lo. Assim, considerando que a maioria das 

mortes por trauma poderiam ser evitadas se houvesse atendimento pré-hospitalar 

adequado nas primeiras horas, na Índia, foi estabelecido um programa de treinamento 

para socorristas leigos em áreas rurais, com a inserção de profissionais de vários 

segmentos
 (14)

, junto com a população nativa. Compreendendo que o atendimento no 

pré-hospitalar móvel é realizado em sua maioria pelas equipes de Suporte Básico de 

Vida (USB), o estudo 
(15), 

publicado em uma revista internacional com o texto em 

português, evidencia a importância da utilização da EAD (Educação a Distância) como 

espaço virtual de aprendizagem que possibilita a incorporação da educação permanente 

no serviço para as equipes de Suporte Básico de Vida, já que a mesma é responsável por 

maior parte dos atendimentos realizados pelo SAMU no âmbito nacional.  Na cidade de 

São Paulo, um estudo
 (16)

, acreditando que sucesso para utilização de qualquer estratégia 

educativa, deve passar pela compreensão dos envolvidos sobre a mesma, propôs 

identificar a percepção a dos profissionais do SAMU sobre a educação 

permanente/continuada nas práticas de ensino.  

A segunda categoria ressalta para a Incorporação da educação Permanente 

como estratégia para novas práticas no serviço de atendimento móvel de urgência, 

onde apenas os estudos 
(15,16),

 citam diretamente a incorporação da educação permanente 

como possibilidades de novas práticas no processo de trabalho, incluindo a utilização da 

modalidade EAD (Educação a Distancia), evidenciando a valorização da utilização dos 

recursos tecnológicos na potencializar a aprendizagem 
(15)

. No estudo 
(16)

, busca-se a 
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compreensão de conceitos e a percepção dos trabalhadores sobre a incorporação da 

educação permanente como prática de ensino no processo de trabalho.  

A educação permanente para equipes de saúde, em especial para equipes de 

atendimento a urgência, é fundamental, pois proporciona uma releitura crítica das 

condições de trabalho, das relações estabelecidas e das necessidades de saúde, levando 

em conta as particularidades de cada região, dos usuários e dos trabalhadores 

envolvidos
 (6)

.  

Categoria 1 - Necessidade de prática de educação para atender as demanda do 

serviço de atendimento pré-hospitalar móvel: 

Diante do exposto podemos verificar artigos
(13,14,15)

, que demandas nas  

urgências precisam ser atendidas, pois sobrecarregam e fragilizam os serviços de saúde, 

isso a nível mundial. Para o Ministério da Saúde a área de urgência e emergência se 

constitui um importante componente da assistência a saúde
(1)

. Em resposta constata-se a 

construção de programas que visam diminuir esse impacto. No Brasil houve a 

incorporação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que segue dois 

modelos internacionais, o francês e americano. O modelo francês é centralizado numa 

rede de comunicações e baseado na regulação médica. Todas as chamadas são avaliadas 

por um médico, que define a resposta mais eficiente, maximizando os recursos 

disponíveis. Já o modelo americano (Estados Unidos), atua com paramédicos, que são 

regulados por uma central de regulação médicas
16

. Os serviços de saúde precisam se 

organizar para melhor atendimento as políticas públicas e mostram o esforço imenso 

tanto a nível nacional e internacional 
(13,14,15)

 de se reduzir as mortes por trauma ou 

sequelas incapacidades através da inserção de programas que visam organizar o fluxo 

de atendimento as demandas contribuindo para o atendimento de rápido e de qualidade 

as vítimas que sofrem agravos. Destaque para importância do aprimoramento dos 
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profissionais que atuam neste serviço. Um estudo realizado na cidade de Porto Alegre 

em 2008 aponta que a implantação do SAMU, impôs a organização do trabalho com 

profissionais que tinha experiência em urgência sem, contudo possuir vivencia 

específica no atendimento pré-hospitalar 
(17).

. Os estudos selecionados mostram que essa 

lacuna vem sendo preenchida por meio de programas de atualização dos profissionais 

(14,15)
, em outro estudo

(13)
, esse enfrentamento se deu por meio da capacitação de 

socorristas leigos, ou seja, não pertencentes a área da saúde.  

Categoria 2: Incorporação da educação Permanente como estratégia para novas 

práticas no serviço de atendimento móvel de urgência: 

Em se tratando do atendimento pré-hospitalar móvel, verifica-se nos 

estudos
(13,14,15)

 a preocupação com o desenvolvimento de estratégias, visando produzir 

conhecimento, considerando a aprendizagem significativa, isto é, ocorre quando o 

conhecimento novo encontra pontos de ancoragem na estrutura de conhecimentos e 

valores já existentes. No entanto apenas os estudos 
(14,15)

 se referem à educação 

permanente como possibilidade de produzir novas práticas no serviço de atendimento 

móvel de urgência. Um estudo 
(17)

 aponta que em ocasião do Congresso Nacional da 

Rede SAMU, em março de 2006, promovido pelo Ministério da Saúde, com intuito de 

potencializar a qualificação dos trabalhadores em urgência, foi orientado que cada 

SAMU implantasse o Núcleo de Educação Permanente (NEP), e que associado ao 

Núcleo de Educação em Urgência (NEU), promovessem a educação dos profissionais 

do componente pré-hospitalar móvel, que carece de educação específica e de formação 

diferenciada, isto também é ratificado no estudo 
(14)

. Tendo em vista a rotina dos 

profissionais que atuam no componente pré-hospitalar móvel de urgência, isto é, por se 

deparam com a realidade de diversos atendimentos e situações, é de suma importância a 

incorporação da educação permanente considerando a aprendizagem significativa.  O 
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ambiente do trabalho se traduz um excelente espaço para incorporação da educação 

permanente nas práticas de trabalho 
(14,15)

, mas o trabalhador precisa reconhecer esse 

caráter educativo. A educação permanente tem como objetivo transformar as situações 

diárias em aprendizagem, analisando reflexivamente os problemas da prática e 

valorizando o próprio processo de trabalho no seu contexto intrínseco 
(15,5)

. Deve ser 

ressaltado que um estudo publicado em 2013 
(16)  

descreve que os profissionais de um 

serviço de atendimento móvel de urgência não conseguiram distinguir a diferença entre 

o termo educação permanente e educação continuada, isso indica que deve haver maior 

clareza e inserção desses profissionais na definição de métodos educativos no trabalho. 

O estudo 
(14)

 aborda a educação a distancia (EAD) como ferramenta para incorporação 

da educação permanente, porém em outro estudo
 (15)

 alguns profissionais não 

identificaram em uma ação educativa similar como abordagem voltada para educação 

permanente, inclusive relatam a escassez de aulas práticas e o excesso de conteúdo 

teórico. 

Os autores 
(13,14,15)

 descrevem a utilização de diversos métodos para a 

incorporação do processo de educação  levando em consideração a epidemiologia local, 

os serviços regionais e a infraestrutura. A utilização de suporte para o processo de 

ensino se deu através simulações realísticas, vídeo-aulas, vídeos de aprendizagem auto-

dirigida, ensino da linguagem nativa para melhor compreensão, utilização de espaço 

virtual, simulações para leigos baseado nos protocolos da American Heart Assiciation. 

(13,14)
 

   CONCLUSÃO 

A presente revisão aponta que há limitação sobre a abordagem do tema de 

educação permanente nos serviços de atendimento pré-hospitalar móvel considerando as 

escassas publicações encontradas na pesquisa.  
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Devido à crescente demanda do numero de traumas por causas externas faz-se 

necessário adoção de métodos que valorizem o ensino e o aprendizado à vida cotidiana 

das organizações e às práticas sociais e laborais, no contexto real em que ocorrem e 

considerando o ambiente do trabalho como processo formativo a partir da construção do 

conhecimento coletivo.  

Os diversos métodos descritos apontam estratégias para incorporação do 

processo de educação no serviço objetivando a produção de conhecimento para 

atender as demandas oriundas das atividades dos serviços pré-hospitalares, o que 

reforça a importância da inserção da educação permanente no serviço pré-hospitalar 

móvel de urgência, que se apresenta como uma importante porta de entrada dos usuários 

do Sistema Único de Saúde, permitindo-lhe acessar de forma integral, igualitária e 

universal as redes dos serviços de saúde. 
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1.2 - Serviço de Atendimento móvel de Urgência: sua trajetória na Política de 

Saúde  

 

   Dados estatísticos revelam que os números de atendimentos nos serviços de 

emergência no Brasil têm crescido consideravelmente nos últimos tempos, pelas mais 

variados causas. Temos como fatores o crescimento desordenado da população, o 

aumento da criminalidade, da violência, a maior expectativa de vida, o aumento 

significativo de acidentes e a insuficiente estruturação da rede de serviços de saúde. Isso 

tem transformado a área de urgência numa das mais discutidas do sistema de saúde 

(BRASIL, 2002).                 

No Brasil, a ideia de atender as vítimas no local da emergência é tão antiga 

quanto em outros países. Data de 1893 a aprovação da lei, pelo Senado da 

República, que pretendia estabelecer o socorro médico de urgência na via 

pública, no Rio de Janeiro, que era a capital do país. Consta ainda que, em 

1899 o corpo de Bombeiros da mesma localidade colocou em ação a 

primeira ambulância de tração animal, para realizar o referido atendimento, 

fato que caracteriza sua tradição histórica na prestação deste serviço. 

(MARTINS; PRADO 2003 apud MEIRA, 2007, p.19) 

  

         De acordo com o Ministério da Saúde o crescimento dos casos de 

acidentes e violência tem forte impacto sobre os serviços do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e o conjunto da sociedade. Na assistência direta, este impacto pode ser medido 

diretamente pelo aumento dos gastos realizados com internação hospitalar, assistência 

em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o alto tempo de permanência hospitalar. Na 

questão social, pode ser verificado um aumento de custos com os anos perdidos por 

morte prematura e custos dos anos perdidos por incapacidade, enquanto que por causas 

naturais este dado encontra-se em queda (BRASIL, 2002).  

No entanto, para Machado et al (2011, p.520) as pressões sobre os serviços de 

emergência têm aumentado em face de mudanças demográficas, epidemiológicas e 

sociais, por isso muitos países organizam os sistemas para atendimento às urgências. 

Os autores supracitados apontam que no Brasil a construção da política federal 

para atenção às urgências envolveu três momentos principais que são: primeiras 

iniciativas de regulamentação (1998-2002), onde se incluem as portarias que apoiam a 

implantação dos sistemas estaduais de referência hospitalar para atendimento de 

urgência e emergência (Portaria 2923/98) e (Portaria 479/99); Aprovação e 

normatização do Atendimento Pré-Hospitalar (Portaria 824/99); Estabelecimento de 

conceitos, princípios e diretrizes da regulação médica das urgências. Estabelecimento da 

normatização dos Serviços de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel de Urgências já 
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existentes, bem como os que forem criados (Portaria 814/2001); Regulamentação dos 

Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência; estabelecimento de seus princípios, 

definição normas, critérios de funcionamento, classificação e cadastramento dos 

hospitais de urgências (Portaria 2048/02). 

No segundo momento (2003-2008): Formulação e implantação da Política 

Nacional de Atenção às Urgências (PNAU, Portaria 1863/03), que propôs a 

conformação de sistemas de atenção às urgências estaduais, regionais e municipais, 

norteadas pelos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), com a priorização no 

programa da implantação do SAMU, como primeiro elemento do programa. 

O terceiro momento se configura no final de 2008, quanto o Pré-hospitalar fixo, 

com a instalação de Unidades de Pronto Atendimento Fixa, denominadas. UPAs, ganha 

destaque mobilizando esforços federais normativo, financeiro e político. 

Como observado, anteriormente, o atendimento pré-hospitalar móvel ganha 

destaque na Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU), e tem na instituição do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o primeiro componente para 

efetivação das políticas de Urgências, através da Portaria 1864/03, do Ministério da 

Saúde. 

Sobre o modelo de atendimento adotado no Brasil, segundo Machado et al, 

(2011, p.527)  assemelha-se ao modelo de atendimento francês, em que as viaturas de 

Suporte avançado possuem obrigatoriamente a presença do médico, diferente do 

proposto pelo modelo de atendimento americano, em que essa atividade é desenvolvida 

por paramédicos, sendo monitorado por uma Central de regulação. 

O Ministério da Saúde, através da Portaria 2048/02, normatiza os tipos de 

viaturas que a serem empregadas na prática do atendimento pré-hospitalar móvel, bem 

como seus respectivos recursos humanos e de materiais, estabelecendo a viatura de 

suporte avançado de vida como tipo D e a de Suporte básico de vida como tipo B 

(BRASIL, 2002). Neste sentido, as viaturas mantêm as seguintes composições: viatura 

de suporte avançada de vida (USA) é tripulada por um (01) médico, um (01) enfermeiro 

e um (01) condutor de veículo, enquanto que e a viatura de suporte básico de vida é 

tripulada por um (01) Técnico de Enfermagem e um (01) condutor de viatura. 
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1.2 -  Serviço de atendimento pré-hospitalar móvel: a educação permanente como 

prática de ensino 

 

Como já descrito, o atendimento pré-hospitalar móvel se caracteriza por um 

atendimento que procura chegar precocemente à vítima, evitando com isso sofrimento, 

sequelas, ou até a morte da vítima. Segue as diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e conta com uma Central de Regulação Médica, que é fundamental para 

dinâmica e funcionamento do serviço.  

Em sintonia com o exposto (Meira, 2007, p.21) salienta que países onde existe 

um sistema de APH ineficiente, é baixa a estatística de morte nos hospitais que atendem 

o traumatizado, uma vez que os pacientes graves morrem antes de chegar ao ambiente 

hospitalar. No entanto, onde existe um sistema adequado de atendimento pré-hospitalar 

é maior a mortalidade hospitalar por traumatizados. 

Desta forma é importante salientar a importância à disposição de recursos, e que 

o pessoal que atua no atendimento pré-hospitalar precisa ter um diferencial para 

produção de uma assistência de qualidade, que atenda os objetivos do serviço. 

O Ministério da Saúde aponta insuficiência na capacidade de atuação dos 

profissionais para o enfrentamento das urgências. Destacando que é comum que 

profissionais da saúde, ao se depararem com uma urgência de maior gravidade, tenham 

o impulso de encaminhá-la rapidamente para unidade de maior complexidade, sem 

sequer fazer uma avaliação prévia e a necessária estabilização do quadro, por 

insegurança e desconhecimento de como proceder. Assim, é essencial que estes 

profissionais estejam qualificados para este enfrentamento, se quisermos imprimir 

efetividade em sua atuação (BRASIL, 2002). 

 Machado et al (2011, p.523)  descrevem que a análise da política brasileira, no 

que se refere a implantação do SAMU, é composta por centrais de regulação médica e 

requer profissionais qualificados para o serviço.  

Com o intuído de preencher esta lacuna, incluí-se nas diretrizes da Portaria 

2048/2002, a instituição da criação do Núcleo de Educação em Urgência, - NEU, que de 

acordo com o proposto deve se organizar-se como espaço de saber interinstitucional de 

formação, capacitação, habilitação e educação continuada de recursos humanos para as 

urgências (BRASIL, 2002). 

Entre os princípios que norteiam a criação do NEU, estão:  
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A educação continuada como estratégia permanente de acreditação dos 

serviços, articulada ao planejamento institucional e ao controle social; a 

transformação da realidade e seus determinantes, fundamentada na educação, 

no processamento de situações - problema extraído do espaço de trabalho e 

do campo social. Com relação aos objetivos operacionais se destacam a 

capacitação dos recursos humanos envolvidos nos vários níveis de atenção.  

(BRASIL, 2002) 

 

Esta ótica encontra afinidade com as proposições de Viana et al, (2008)  apud 

Peduzzi et al, (2009, p. 123)  quando destacam que a educação permanente em saúde 

está fundamentada na concepção de educação como transformação e aprendizagem 

significativa, centrada no exercício cotidiano do processo de trabalho; na valorização do 

trabalho como fonte de conhecimento; na valorização da articulação com a atenção à 

saúde; na gestão e no controle social; e no reconhecimento de que as práticas são 

definidas por múltiplos fatores voltadas à multidisciplinaridade e à interdisciplinaridade, 

com estratégias de ensino contextualizadas e participativas, orientadas para a 

transformação das práticas. 

Por sua vez Ciconet et al (2008) comenta que  a implantação do SAMU impôs a 

organização de grupos de trabalho para operação do serviço, por isso a maioria dos 

serviços procurou compor seu quadro de pessoal que já tinham alguma experiência na 

área de urgência, sem possuir vivência específica no atendimento pré-hospitalar móvel.   

Discorrendo sobre a base teórica do processo de educação permanente Zani; 

Nogueira (2006) apud Ciconet et al (2008, p.3) salientam que o processo de ensino e 

aprendizagem se desenvolve com base em troca entre os sujeitos envolvidos, que 

aprende e quem ensina estão intimamente integrados no processo de partilha de 

conhecimentos, vivências e sentimentos, pautados pela comunicação entre seus pares. O 

processo não se faz somente pela transferência de conteúdos técnicos, normas e 

protocolos.   

No processo de educação, essas informações são fundamentais, pois se trata 

de qualificar pessoas que trazem consigo bagagem composta pelo 

conhecimento técnico e fortemente influenciada por experiências 

vivenciadas em seu cotidiano, permeadas por valores, atitudes e 

significações sociais, que podem destoar com aquilo que se propõe como 

ideal com as atitudes a serem tomadas no trabalho e no desempenho da 

assistência prestada.  (CICONET at al, 2008)  

 

O objetivo da Educação Permanente é buscar soluções a partir dos problemas 

enfrentados no cotidiano do trabalho, considerando as experiências e as vivências de 

cada um, e, com isso, promover transformações na prática profissional, na própria 

organização do trabalho e nas práticas de ensino (BRASIL, 2004). 
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No que se refere à educação permanente em saúde, descreve-se que a mesma  é 

concebida a partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os 

conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm. Com isso, os processos de 

educação dos trabalhadores se estabelecem a partir da problematização do processo de 

trabalho, pois considera que as necessidades de formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e populações. Os 

processos de educação permanente em saúde têm como objetivos a transformação das 

práticas profissionais e da própria organização do trabalho (BRASIL, 2006).   

Tratando deste tema Mehry (2015, p. 12) acrescenta que ao vemos o cotidiano 

do mundo do trabalho como uma escola permanente estamos tornando isso um 

movimento do outro e no outro. 
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO FILOSÓFICO:  

 

Este capítulo foi elaborado a partir da produção de um artigo de reflexão teórica 

e filosófica que teve por objetivo estimular os leitores a pensar sobre a importância da 

educação permanente como ação transformadora das práticas individuais e coletivas no 

serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgência. 

 Para Merhy (2015) “[...] há um modo possível de se agir nestes lugares 

com a intenção de aguçar a possibilidade de se reconhecer esse processo como 

construtivo do mundo do trabalho, que em si já é uma escola de formação, das 

mais fundamentais”. 

A relevância do tema, bem como sua contribuição para comunidade acadêmica, 

profissional e social, motivou a submissão do artigo em pauta a Revista de Enfermagem 

da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE on line – REOUL –  Id.10147, 

publicado em dezembro de 2016. 

http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/10147 

 

2.1 - EDUCAÇÃO PERMANENTE NO ATENDIMENTO PRÉ- 

HOSPITALAR MÓVEL: PERSPECTIVA DE EMERSON MERHY 
 

As pesquisas realizadas revelam a importância da interligação dos conceitos de 

Emerson Merhy com o que preconiza a PNEPS, configurando assim, o mundo do 

trabalho como possibilidade de transformações das práticas no próprio trabalho pelos 

trabalhadores no atendimento pré-hospitalar móvel.  

RESUMO 

Objetivo: refletir, teórica e filosoficamente, sobre a importância da educação 

permanente como ação transformadora das práticas individuais e coletivas no serviço de 

atendimento pré-hospitalar móvel de urgência, sob a perspectiva de 

Emerson Merhy.  Método: artigo de reflexão sobre a Política de Educação Permanente 

http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/10147
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em Saúde, a partir dos conceitos estabelecidos por Emerson Merhy.  Resultados: revela 

que a educação permanente acontece no cotidiano da prática em um movimento 

constante de formação no mundo do trabalho. O processo de formação do trabalhador 

ocorre no mundo do trabalho e o próprio ato do trabalho é um ato formativo no 

atendimento pré-hospitalar.  Conclusão: em Merhy, a educação permanente adquire 

potencialidade, visto que é identificada nas várias maneiras de se produzir saúde. O 

atendimento pré-hospitalar móvel é um campo de possibilidades 

para implementação desta prática educativa.   

Descritores: Educação continuada; Capacitação em serviço; Serviços médicos de 

emergência; Filosofia.  

Descriptors: Education, continuing; Inservice training; Emergency medical services; 

Philosophy.  

Descriptores: Educación continua; Capacitación em servicio; Servicios médicos de 

urgência; Filosofía.  

 

Introdução  

A diversidade de situações e atendimentos que se deparam os profissionais no serviço 

pré-hospitalar móvel faz do serviço um importante espaço para construção do 

aprendizado a partir das vivências no trabalho.  

O atendimento pré-hospitalar móvel se caracteriza por prestar socorro a vítimas de 

traumas ou emergências clínicas, psiquiátricas e obstétricas de forma rápida e transporte 

seguro 
(1)

. Tem como peculiaridade, a conformação de suas equipes que se inserem no 

ambiente extra-hospitalar prestando um cuidado multiprofissional.  

No contexto das ações, as equipes são divididas em suporte básico de vida (SBV), 

tripulada por técnicos ou auxiliares de enfermagem, condutores de veículos e equipe da 
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unidade de suporte avançado de vida (USA), que é tripulada por médicos, enfermeiros e 

condutores de veículos. Tais unidades móveis compõem o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU) 
(2)

.   

Este estudo se justifica por entender que a educação permanente tem grande relevância 

no ambiente do fazer pré-hospitalar, espaço de grandes possibilidades de saberes, pois 

considera a aprendizagem significativa, ou seja, que os indivíduos, a partir dos 

problemas que apresentam no ambiente do trabalho, podem refletir e debater em equipe 

as necessidades educacionais, a fim de melhorar o processo de trabalho 
(2)

. A ideia é 

desatar os nós e explorar várias possibilidades reflexivas que possam contribuir com a 

criação de um novo modo de produzir saúde, em particular no dia-a-dia, 
(3)

 dos 

serviços pré-hospitalares móveis.  

Ademais, esta reflexão fez parte do processo de construção do referencial teórico 

de dissertação elaborada no Mestrado Profissional de Ensino na Saúde (MPES) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF).  

Diante do exposto surge a seguinte questão norteadora: Como a educação permanente 

pode ser compreendida  como processo de formação no trabalho sob a perspectiva de 

Emerson Merhy?  

Objetivo  

Refletir teórica e filosoficamente sobre a importância da educação permanente como 

ação transformadora das práticas individuais e coletivas no serviço de atendimento pré-

hospitalar móvel de urgência, sob a perspectiva de Emerson Merhy.  

Método  

Trata-se de uma reflexão teórica, objetivando propor dimensões a serem 

analisadas sobre a Política de Educação Permanente em Saúde, no serviço de 

atendimento pré-hospitalar móvel de urgência, a partir dos conceitos estabelecidos por 



50 
 

Emerson Merhy. Tais dimensões  observam com minúcia, o processo de trabalho na 

perspectiva do autor, enfatizando sua relação próxima com a educação permanente em 

saúde, sua história e seus desafios.  

Resultados  

Cabe, primeiramente, fazer um breve histórico sobre a construção da educação 

permanente em saúde até sua derradeira configuração legal. A Constituição Federal de 

1988 em seu artigo 200, inciso III, ressalta que é atribuição do Sistema Único de Saúde 

– SUS,  a ordenação da formação na área da saúde 
(4)

. Esta necessidade, que se justifica 

pelas características do processo de trabalho em saúde, tem caráter relacional, acontece 

no encontro trabalhador-usuário (intersubjetividade), é reflexivo, dotado de incertezas e 

descontinuidades, onde há impossibilidade de se padronizar completamente e a priori as 

atividades a serem desenvolvidas 
(3,5)

.  

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) foi lançada pelo 

ministério da Saúde através da Portaria 198, de fevereiro de 2004, possibilitando as 

necessidades de formação e de desenvolvimento dos trabalhadores da saúde. Nesta 

portaria surge a proposta da criação de Polos de Educação Permanente em Saúde em 

todo país 
(6)

.  

Mas foi a portaria GM/MS n.º 1.996, publicada em 2007, que redefiniu as diretrizes e 

estratégias para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde adequando-a às diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde. Teve como principal 

modificação no âmbito organizacional, a criação das Comissões Permanentes de 

Integração Ensino-Serviço (CIES) que juntamente com os Colegiados de Gestão 

Regional assumiram a responsabilidade pela elaboração do Plano de Ação Regional de 

Educação Permanente em Saúde, bem como pelo desenvolvimento da política de EPS 

no espaço de cada região 
(7)

. Mais recentemente, em 27 de fevereiro de 2014, com 
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objetivo de instituir a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde no âmbito 

das unidades de saúde federais, é publicada pelo Ministério da Saúde a portaria MS 

278/14, onde se reafirma os conceitos já estabelecidos da educação 

permanente: aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao 

cotidiano das organizações e ao trabalho, baseando-se na aprendizagem significativa e 

na possibilidade de transformar as práticas dos trabalhadores da saúde 
(8)

.  

Nesse contexto, Emerson Elias Merhy mostra, através de sua trajetória no ensino na 

saúde, a mesma proposta da educação permanente. Para este teórico, “Partilhar saberes 

de modo livre [...] é estar acessível e o conhecimento não é propriedade de ninguém, 

pois é patrimônio de todos e sempre resultado de fazerem coletivos 
(9)”

.   

Merhy nasceu em 1948 na cidade de São Paulo. Médico Sanitarista, desde 1976 atuou 

nos movimentos sociais da Luta contra a Carestia Popular de Saúde e Pela Anistia 

durante a ditadura. Como sanitarista esteve em trabalhos em bairros da Zona Leste e 

Oeste de São Paulo. Fez mestrado em Medicina Preventiva na FUSP, Doutorado e 

Livre-Docência na Unicamp. Foi professor na Unicamp por 25 anos. Atualmente é 

Professor Titular de Saúde Coletiva da UFRJ-Macaé. Desde o começo de 1990, 

aprendeu com os trabalhadores de saúde e os usuários, que todos são sabidos e têm 

poderes para agir no mundo do trabalho. Vem Desenvolvendo materiais reflexivos e 

pesquisas sobre suas experiências, escrevendo artigos, livros, além de conferências 

sobre seu livro mais divulgado “A Micropolítica do Trabalho Vivo em Ato e o poder de 

se gerar no mundo do trabalho novo sentidos para a existência, para além das 

determinações estruturais da sociedade”. Vem investigando a Micropolítica dos 

Encontros entre os Coletivos e suas Existências e a invenção de novos mundos para 

si 
(10)

.   
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Neste sentido a Política Nacional de Atenção às Urgências – (PNAU), constituída 

pela Portaria Ministerial Nº1863/03, propõe a conformação de sistemas de atenção às 

urgências estaduais, regionais e municipais, com objetivo de cumprir as diretrizes que 

norteiam o SUS, com a priorização do programa com a implantação do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 - como primeiro elemento do 

programa 
(11).

  

 O SAMU 192 é um serviço gratuito, que funcionando 24 horas, por meio da prestação 

de orientações e do envio de veículos tripulados por equipe capacitada. É acessado pelo 

número "192" e acionado por uma Central de Regulação das Urgências. O SAMU 

realiza os atendimentos em qualquer lugar: residências, locais de trabalho e vias 

públicas. Conta com equipes que reúnem médicos, enfermeiros, auxiliares de 

enfermagem e condutores socorristas
. (12)

  

A implantação de redes regionalizadas e hierarquizadas de atendimento, além de 

permitir uma melhor organização da assistência, articular os serviços e definir fluxos e 

referências resolutivas é elemento indispensável para que se promova a universalidade 

do acesso, a equidade na alocação de recursos e a integralidade na atenção prestada 
(1)

.  

Essa característica no atendimento de emergência segue legislação federal e não se 

apresenta mundialmente uniformizada. No caso de Gana, a primeira turma de médicos 

pós-graduados em serviço de emergência data de final de 2012,  representou um 

passo significativo para o desenvolvimento no país de programas interdisciplinares e 

equipe  de emergência. Surgiu para instituir  trabalhadores qualificados no cuidados em 

saúde podendo servir como um modelo para as nações em desenvolvimento 
(13)

 

O feito de uma colaboração nacional de melhoria da qualidade no atendimento pré-

hospitalar para infarto agudo do miocárdio (IAM) e acidente vascular cerebral 

(AVC) na Inglaterra, em 2014, demonstrou ter levado à melhorias significativas nos 



53 
 

cuidados prestados em ambulâncias, oferecendo oportunidades de aprendizagem e 

interação dentro e entre organizações, o que ajudou na colaboração para atingir os seus 

objetivos educativos 
(14)

.  

Sobre a formação, líderes de serviços médicos de urgência têm um papel 

interdisciplinar, pois na sua formação, devem estar preparados para futuras respostas em 

um ambiente onde há incerteza sobre o que o processo de trabalho pode exigir 
(15)

.  

Dessa maneira, pode-se ver a importância dada ao atendimento pré-hospitalar móvel de 

urgência, tendo em vista sua característica interdisciplinar e resolutiva, e sua 

convergência com os pensamentos de Emerson Merhy sobre o trabalho vivo, em 

consonância com a política nacional de educação permanente em saúde, que encontra 

no ambiente de trabalho um lugar de constante exercício educativo.  

Discussão 

Analisando a micropolítica do trabalho vivo em ato e as tecnologias implicadas, tem-se 

a visão, já muito comum, de que tecnologia é uma máquina 

moderna e tem dificultado bastante a nossa compreensão de que quando se fala em 

trabalho em Saúde não se está referindo só ao conjunto das máquinas que são usadas 

nas ações de intervenção realizadas 
(16)

.  

Deve ser entendido que o trabalho em saúde é centrado no trabalho vivo em ato 

permanente, um pouco a semelhança da educação, por isso não pode ser globalmente 

capturado pela lógica do trabalho morto expresso em equipamentos e nos saberes 

tecnológicos estruturados 
(3)

.  

O trabalho vivo em ato configura-se em processos de intervenções em ato, opera com 

tecnologias de relações, de encontros de subjetividades, para além dos saberes 

tecnológicos estruturados, comportando um grau de liberdade significativa do modo de 

fazer essa produção
(3)

.  
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Por este motivo devemos considerar as ações realizadas pelo trabalhador da saúde e a 

sua relação intercessora como o usuário produz-se através do trabalho vivo em ato, em 

um processo de relações, de encontro entre duas pessoas  que opera um jogo de 

expectativas e produções de momentos interessantes
(16)

. 

A fim de melhor compreensão da maneira em que operam e estão inseridas no processo 

do trabalho em saúde, vale descrever a classificação dessas tecnologias, conforme 

registrado no livro “Saúde, a cartografia do trabalho vivo”, de Emerson Merhy na quarta 

edição. Neste livro, têm-se as seguintes classificações das tecnologias no trabalho em 

saúde: leves (tecnologias de relações/produção de vínculo, autonomização, acolhimento, 

gestão como uma forma de governar processos de trabalho), leve duras (saberes 

estruturados que operam no processo de trabalho em saúde como: clinica médica, a 

clinica psicanalítica, a epidemiologia o taylorismo, o faylorismo) e duras (como 

equipamentos tecnológicos  do tipo máquinas, normas, estruturas organizacionais) 
(3)

.  

A efetivação da 'tecnologia leve' do 'trabalho vivo em ato', na saúde, se expressa como 

processo de produção de “relações intercessoras” em uma de suas dimensões chave, que 

é o seu encontro com o usuário final, que ‘representa’, em última instância, as 

necessidades de saúde como sua intencionalidade, e, portanto, quem pode, como seu 

interesse particular, ‘publicizar’ as distintas intencionalidades dos vários agentes na 

cena do trabalho em saúde 
(3)

.  

É através do processo de trabalho, ou seja, de encontros formativos no agir permanente 

do mundo do trabalho, que formas de se produzir saúde se traduzem em um importante 

desafio para os serviços de saúde que não se refere à instituição de políticas de educação 

no trabalho, objetivando melhor interação entre os sujeitos-trabalhadores-usuários e a 

percepção de que suas produções são em si, são essências de saberes 

produzidos no saber-fazer cotidiano individual, coletivo e compartilhado.   
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Destaca-se neste movimento não só a produção de novos conhecimentos construídos 

coletivamente, mas também processos de formação, sem que se tenha formalmente 

designado esse como lugar de formação ou de capacitação do trabalhador para o 

exercício de suas funções 
(17)

. Mais do que questionar o que ocorre nos serviços a partir 

de um modelo a priori de organização do processo de trabalho em saúde, devemos 

desenvolver a capacidade de criar interrogações sobre o que está ocorrendo, abrindo 

possibilidades do trabalhador no coletivo, inventar modos novos e de realizar o trabalho 

em saúde em situações concretas 
(18)

.  

 Quando somos invadidos por novos regimes de visibilidades e dizibilidades, por 

campos de afetações não previsíveis em muitos casos, mas previsíveis em outros, novas 

possibilidades são criadas, em muitos deles uma fragmentação se potencializa; 

da desprodução da vida, vira-se ao contrário 
(17)

.   

A imobilidade tem o potencial de gerar em nós mobilidade a partir do momento em o 

que o nosso olhar se volta sobre nós mesmo, abrindo novas linhas de 

possibilidades, formando-se movimentos de visualizações e verbalizações 
(17)

.  

No processo de trabalho em saúde, os encontros dos vários sujeitos no mundo do 

trabalho e para execução, o trabalho promove encontros que possibilitam a reinvenção e 

reorganização dos vários processos de trabalho em diferentes níveis. O agir e olhar 

coletivo surge com possibilidades geradas no mundo do trabalho, a partir dos sujeitos 

trabalhadores. Essa construção considera, e só por isso se faz, a aprendizagem 

significativa.  Considerar o outro e suas vivencias, é estabelecer a partir da realidade já 

existente no outro, é construir um movimento permanente. Esse movimento não é 

instituído, ele se institui como um processo que pode ocorrer nas reuniões informais no 

mundo do trabalho, nos corredores, na cozinha, na roda de conversa no café. Não pede 

licença, mas vão acontecendo no “trabalho vivo em ato” de cada um e de todos 
(17)

.  
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Como uma escola permanente, o mundo do trabalho implica processos formativos e 

necessários para a própria realização da prática de certos grupos de trabalhadores 
(17)

.  

 O agir em si é formativo conduzindo à produção de novos conhecimentos, ou 

atualizando alguns, no ato de cuidar. Nesse território, o conhecimento aplicado provém 

do coletivo, das vivências, dos sentidos, dos encontros intercessores. Há de se pensar 

que esse território formativo não se iguala ao da educação existente na educação 

continuada. Este, marcado pela exposição à conhecimentos a priori, para se preparar 

para ação 
(17)

.     

A educação permanente tem como lógica produzir novos pactos e acordos coletivos, 

fortalecendo as ações das equipes, gerando mudanças institucionais e transformações, 

além de  práticas técnicas profissionais e sociais 
(18)

.  

No que diz respeito ao Serviço de atendimento pré-hospitalar móvel, este constitui 

um campo de possibilidades para o emprego da educação permanente, pois não 

podemos desconsiderar os aspectos teóricos do pensar sobre o agir, saber o porquê está 

se fazendo, para que as ações não se resumam em automatizações repetitivas sem 

reflexões, questionamentos e entendimentos 
(19)

.   

A compreensão de que o atendimento é fruto da tomada de decisões rápidas, que sendo 

eficazes potencializam o salvamento de maior número de vitimas, justifica a ações que 

aperfeiçoam os atendimentos por intermédio de protocolos estabelecidos 
(14)

. Há um 

modo possível de se agir nesses lugares com intenção de aguçar possibilidades e de se 

reconhecer esse processo como ato no mundo do trabalho, que em si já é uma escola de 

formação das mais fundamentais 
(17)

.  

Como já mencionado, o espaço do fazer pré-hospitalar, que se caracteriza por múltiplos 

atendimentos é por si só e em si,  um terreno de grande relevância para a incorporação 
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dos conceitos da educação permanente em saúde, como estratégia para o aprendizado no 

serviço.   

A riqueza se dá pela operação de múltiplas competências que inseridas no ato produtivo 

vão se alinhando coletivamente de forma intencional é a relação no serviço e para o 

serviço na saúde.  

A educação permanente em saúde é uma abordagem ampla que não visa somente o 

técnico-científico, mas o humano inter-relacionado ao seu trabalho, capaz de analisar, 

avaliar como realiza, e melhorar mediante a essa analise, construindo melhorias e assim, 

qualificar o seu fazer por meio do trabalho 
(19,7)

.   

Em estudo, 
(15)

 que objetivou analisar a percepção dos profissionais sobre educação 

permanente e/ou continuada no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de um 

município do Estado de São Paulo, algumas dificuldades para execução do trabalho se 

evidenciaram: ausência de uso de protocolos, comunicação ineficaz, falha na 

supervisão, falta de capacitação para o atendimento a pacientes psiquiátricos, carência 

de humanização e falta de apoio psicológico aos profissionais.  

A educação permanente para equipes de saúde, em especial para equipes de 

atendimento a urgência, é fundamental, pois proporciona uma releitura crítica das 

condições de trabalho, das relações estabelecidas e das necessidades de saúde, levando 

em conta as particularidades de cada região, dos usuários e dos trabalhadores 

envolvidos 
(20)

 .  

A definição de uma política de formação e desenvolvimento para o Sistema Único de 

Saúde, seja no âmbito nacional, seja no estadual, seja no regional e seja mesmo no 

municipal, deve considerar o conceito de Educação Permanente em Saúde e articular as 

necessidades dos serviços de saúde, as possibilidades de desenvolvimento dos 
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profissionais, a capacidade resolutiva dos serviços de saúde e a gestão social sobre as 

políticas públicas de saúde 
(6)

.  

 Incorporar o ensino e o aprendizado à vida cotidiana das organizações e às práticas 

sociais e laborais, no contexto real em que ocorrem, consiste em um dos enfoques da 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 
(7)

.  

Conclusão  

Conclui-se assim, que os conceitos estabelecidos por Emerson Merhy possibilitam a 

compreensão da lógica da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde já que 

descreve as relações no trabalho na produção da prática sob a ótica da micropolítica.   

A educação permanente tem no ato do trabalho sua instituição nas práticas do trabalho, 

mesmo que não seja instituída, visto que emana dos atores no mundo do trabalho em ato 

vivo, no agir diário e coletivo com suas tecnologias.    

O serviço de atendimento pré-hospitalar móvel se faz em um importante espaço para 

incorporação das ações de educação permanente no trabalho, dado a sua peculiaridade e 

ações de vários atores, sempre considerando suas vivências que transformam e refinam 

a prática. .  

Diante do exposto, a prática em saúde deve ser construída em um processo constante, 

norteada pelos diversos saberes, relacionando teoria e prática, com a finalidade de 

oferecer uma melhor qualidade de atendimento e possibilitando a participação dos 

diversos atores envolvidos no cuidado.   

Em Merhy a educação permanente adquire potencialidade, visto que é identificada nas 

várias maneiras de se produzir saúde. O atendimento pré-hospitalar móvel é um campo 

de possibilidades para implementação desta prática educativa.  
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Por fim, a escolha de Emerson Merhy como referencial teórico em uma pesquisa que 

aborde Educação Permanente em Saúde é adequado e coerente, visto a proximidade do 

referencial aos aspectos da política.  
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2.1 – Implantação do SAMU no município de Duque de Caxias 

 

O Serviço de atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no município de Duque 

de Caxias-Rj foi fundado no ano de 2004, em consonância com o Decreto 5.055/04, que 

institui o serviço em municípios e regiões do território nacional. Presente nos quatros 

distritos da cidade atua de forma descentralizada, permitindo com isso, melhor resposta 

às demandas que emergem das várias urgências. 

Segundo informações do IBGE (2013), Duque de Caxias possui um número 

populacional de 855.048 habitantes, para 2016 a população pode ter chegado a 886.917 

habitantes, tendo como área da unidade territorial de 467,619 (km²), seu PIB em 2008 foi de 

R$ 18.671.981.000 e em 2012 foi de R$ 27.121.886.000. 

O município possui dois hospitais de emergência,  sendo 1 estadual, neste (Hospital 

Estadual Adão Pereira Nunes) e 1 municipal (Hospital Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo), 

além de 6 unidades Pré-hospitalares fixas. O SAMU possui uma frota de (02) duas viaturas 

de suporte avançado devida (USA) e (08) oito viaturas de suporte básico de vida (USB). 

Os colaboradores possuem vínculos misto, com a presença de estatutários, 

cooperativados e celetista.  Fazem parte do quadro: médicos, enfermeiros, Técnicos de 

enfermagem e condutores de veículos e auxiliares administrativos. 

De acordo com dados estatísticos oriundos da Coordenação Geral do SAMU de 

Duque de Caxias, em 2014 foram atendidos 3879 ocorrências, sendo 3176 (82%), foram 

atendidas pelas viaturas de suporte básico de vida, tripuladas por técnicos e condutores 

de veículo e 703 (18%) ocorrências foram atendidas pelas viaturas de suporte avançado 

de vida.  

No total de ocorrências 83% são reguladas pela central de regulação do SAMU, 

ou seja, pelo Cisbaf – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense. Os 

17% restantes que totalizam 399 ocorrências foram reguladas pela Coordenação do 

SAMU que neste caso são na sua maioria regulada pelo Coordenador Geral do SAMU, 

Coordenação de enfermagem e de Frota do SAMU. Tais demandas exigem qualidade na 

atuação dos profissionais que atuam no serviço. 

Vale ressaltar que a atualização técnica cientifica dos trabalhadores é uma das 

estratégias de qualificação das práticas profissionais, pois passando pela reflexão crítica 

sobre o trabalho, permite a transformação e reorganização dos processos de trabalho, 

por meio da problematizarão das experiências, permeando por aspectos que vão além de 

habilidades técnicas e conhecimento, passando pela subjetividade e por relações 
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estruturadas entre as pessoas envolvidas nos processos de atenção à saúde (CECCIN; 

FEUERWERKER 2004 apud CICONET et al,2008). 

Sobre o atendimento pré-hospitalar móvel, evidencia-se que os profissionais 

precisam ter formação polivalente, orientada para visão da realidade. Faz se necessário 

trabalhar a partir da realidade da definição das áreas de competência, possibilitando a 

integração dos diferentes saberes e conhecimentos e interação multiprofissional, 

contribuindo para formação de um profissional que agregue aptidões para tomada de 

decisões, comunicação, liderança e gerenciamento. (SILVA; SENA 2006 apud 

CICONET et al 2008). 

Essas características citadas devem permear o profissional que atua no 

atendimento pré-hospitalar que permanentemente se depara com situações que exigem 

aptidões que vão além do conhecimento técnico. Torna-se necessário saber lidar com 

essas situações, nas quais se deva estar sempre a criatividade, o espírito de observação e 

a tomada de atitude. (CICONET et al 2008). 

Fonte do Ministério da Saúde (DATASUS) ressalta que em 2014 ocorreram 2.840 

óbitos hospitalares no município de Duque de Caxias, destes 1.456 (51,26%) homens e 

1384 de (48,74%) mulheres. Do total de óbitos citados 184 (6,47%) tiveram como origem 

lesões, envenenamentos e causas externas. 

 Gonzaga (2012) define causas externas como sendo: traumatismos, lesões ou 

quaisquer outros agravos à saúde – intencionais ou não – de início súbito e como 

consequência imediata de violência ou outra causa exógena. Neste grupo, incluem-se as 

lesões provocadas por eventos no transporte, homicídios, agressões, quedas, 

afogamentos, envenenamentos, suicídios, queimaduras, lesões por deslizamento ou 

enchente, e outras ocorrências provocadas por circunstâncias ambientais (mecânica, 

química, térmica, energia elétrica e/ou radiação). 

Como já descrito, ao considerar a importância do atendimento pré-hospitalar 

móvel para a saúde da população brasileira, seu histórico e a inserção no cenário 

político das ações implementadas através dos programas de atenção ás urgências; a 

demanda de um aprofundamento de ações educativas que preencham o espaço deixado 

por falta de um programa específico de ensino voltado para a realidade do serviço, o 

Ministério da Saúde propõe a implantação do Núcleo de Educação em Urgência – NEU 

– e sua formatação sob a ótica da Educação Permanente, base para construção de um 

serviço de qualidade, fato que impulsiona o estudo desse tema. 

 



65 
 

CAÍTULO 3:  METODOLOGIA 

 

De acordo com os objetivos desta pesquisa, trata-se de um estudo descritivo e 

exploratório, com abordagem metodológica qualitativa, do tipo pesquisa-ação.  

   Para Gil (2008), o estudo descritivo visa às características de determinado grupo 

ou fenômeno, utilizando técnicas padronizadas de coleta de dados, como questionários e 

obseCrvação sistemática.  

Prodanou et al (2013 p. 52),destacam que o estudo descritivo procura descobrir a 

frequência com que um fato ocorre, sua natureza, suas características, causas, relações 

com outros fatos. 

Exploratória uma vez que envolve pesquisa bibliográfica, a fim de se 

familiarizar com o problema e explicitá-lo (GIL, 2008).  

Prodanou et al (2013 p. 53), ainda relatam que as pesquisas descritivas, são 

juntamente com as pesquisas exploratórias, as que habitualmente são realizadas por 

pesquisadores que estão preocupados com o mundo da prática.  

A abordagem metodológica utilizada é a qualitativa, que segundo Minayo 

(2004) apud Cortez (2009), costuma ser descrita como holística por estar preocupada 

com os indivíduos e seu ambiente, em todas as suas complexidades, e naturalista porque 

não impõe qualquer limitação ou controle ao pesquisador, estudando também a 

subjetividade e se aprofunda mais na análise dos discursos, do que em resultados 

quantitativos. 

Considerando que o estudo se desenvolveu com instrumento de pesquisa de 

campo, foi utilizado de pesquisa-ação que se caracteriza por ter como ponto de partida 

os problemas reais, para que refletindo sobre eles, romper com a separação entre a 

teoria e a prática na produção dos conhecimentos sobre processos educativos. (GOMEZ 

et al 1999 apud TOZONI-REIS 2009). 

Para Cervo & Bervian (2002) apud Cortez (2009), pesquisa de campo usa 

técnicas específicas, que tem por finalidade recolher e registrar ordenadamente os dados 

relativos ao escolhido como objeto de estudo, utilizando as técnicas de entrevista, o 

questionário, o formulário, o teste, dentre outras. 

A pesquisa-ação é uma metodologia coletiva, que favorece as discussões e a 

produção cooperativa de conhecimentos específicos sobre a realidade vivida, a partir da 

perspectiva do esmaecimento das estruturas hierárquicas e das divisões em 

especialidades que fragmentam o cotidiano. É toda tentativa continuada, sistemática e 
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empiricamente fundamentada de aprimorar a prática (THIOLLENT, 1988 apud 

GONÇALVES, 2013). 

Tozoni-Reis (2009), ressalta que pesquisa-ação, objetiva compartilhar saberes 

produzido pelos diferentes sujeitos envolvido no processo de pesquisa, deixando de ser 

“objetos” de estudos, para se tornarem também pesquisadores. 

A escolha pela perquisa-ação se deu pelo fato de que as propostas para 

incorporação da EPS nas ações educativas do NEU de Duque de Caxias, requer a ações 

das pessoas implicadas no processo investigativo, buscando soluções para os problemas 

encontrados a partir do  coletivo, da ação coletiva dos sujeitos envolvidos na pesquisa. 

(BALDISSERA, 2001, p.6) 

Para Toledo e Jacobi (2013) a educação é considerada como um processo 

planejado e participativo de reflexão e ação, que oferece subsídios para que os grupos 

sociais “nadem contra correnteza” e “reinventem o futuro”, atuando na busca de 

soluções e na tomada de decisões sobre os problemas que lhes dizem respeito, 

satisfazendo não apenas suas necessidades, mas também seus anseios diversos. E, neste 

contexto, a pesquisa-ação tem se mostrado como uma alternativa metodológica eficaz 

para tal finalidade.  

 

 

3.1- Aspectos éticos do estudo: 

 

Por se tratar de uma pesquisa de campo realizada com seres humanos, ressalta-se 

que, foram atendidas as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo 

seres humanos, determinadas na Resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2012) que substitui a Resolução 196/96 do Ministério da Saúde (MS), sendo 

solicitada autorização institucional de acordo com o Termo de Autorização (Apêndice 

A). 

 O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF), via Plataforma Brasil, por se tratar de uma 

pesquisa e inserido no Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional Ensino em 

Saúde – MPES – UFF -, após aprovação iniciado a pesquisa, com apresentação dos 

objetivos e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aos participantes 

(Apêndice 1),  
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A aprovação da pesquisa se deu através do parecer consubstanciado do Comitê de 

ética em pesquisa sob o número 1.339.343 de 26 de novembro de 2015 (Apêndice 4), e 

após foi confeccionada nota prévia do estudo sendo encaminhada para submissão e  

publicação na OBJN - Online Brazilian Journal of Nursing  -,  em dezembro de 2015 

(Apêndice D), onde se esclarece, sucintamente, o quão relevante é investigar o objeto 

em estudo, no que se refere a importância da readequação  do Núcleo de Educação em 

Urgência a  PNEP, ressaltando-se também utilização da pesquisa-ação como proposta 

metodológica. Conforme (Apêndice 5), a nota prévia foi aceita para publicação em 24 

de maio de 2016. 

 

3.2  – Cenário da Pesquisa: 

 

O cenário do estudo foi a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

do 1º Distrito que fica nas dependências do hospital municpal Dr. Moacyr Rodrigues do 

Carmo, hospital público de emergência de médio/grande porte  no município, localizado 

na Região Metropolitana de Saúde I, a margem da Rodovia Washington Luiz, número 

3.200 – Duque de Caxias – Rio de Janeiro – aqui ficam baseadas as viaturas de Suporte 

Avançados (SAV), tripuladas por médicos, enfermeiros e condutores de veículos de 

emergências, bem como  viaturas de Suporte Básico de Vida (SBV), tripuladas por 

técnicos de enfermagem e condutores de veículos de emergências. Neste local, as 

equipes das demais bases  se encontram a cada término da jornada de trabalho  para 

realizarem a “troca de plantão”. 

No municpio de Duque de Caxias, as bases do SAMU são descentralizadas, ou 

seja, as viaturas são distribuidas pelos quatros  distritos do municipio, com objetivo de 

otimizar o atendimento, estabelecendo melhor “tempo resposta” frente ao acionamento.  

São esses os distritos e distribuição de viaturas:  1º Distrito  (Duque de Caxia – 

Centro) : duas viaturas de Suporte Avançado de Vida e duas viaturas de Suporte Básico 

de Vida; 2º Distrito (Campos Elíseos) uma viatura de Suporte Básico de Vida; 3º 

Distrito (Imbariê) uma viatura de Suporte Básico de Vida ; 4º Distrito (Xerém) uma 

viatura de Suporte Básico de Vida;  há o emprego de uma viatura de Suporte Básico de 

Vida no Bairro de  Pilar. 

A escolha do cenário se justifica pelo fato do autor da pesquisa atuar como 

coordenador do NEU no referido serviço e porque as inquietações que suscitaram o 

desenvolvimento da pesquisa foram advindas dos próprios trabalhadores do serviço. 
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3.3 -  Sujeitos da pesquisa:  

 

Os participantes foram os profissionais da saúde que exercem funções 

assistenciais ou gerenciais, vinculadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 

SAMU, que a tuem há pelo menos um ano no atendimento pré-hospitalar móvel, 

período em que vem ocorrendo às ações de atualização pelo Núcleo de Educação em 

Urgência. 

O SAMU de Duque de Caxias conta com 91 (noventa e um) profissionais, entre 

médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores de ambulancia e 

administrativos. O serviço possui 17 (dezesete) enfermeiros em regine de plantões de 24 

horas semanais, distribuidos em atividades assistênciais e 4 (quatro) enfermeiros em 

atividades gerenciais. Além de 14 (quatorze) médicos em regine de plantão de 24 horas 

semanais e 32 ( trinta e dois)  técnicos de enfermagem em uma escala de 24 x 96h para 

celetista e 24 x 120h  para estatutários, além de 28 (vinte e oito) condutores de veículos 

de emergências numa escala de 24 x 72 horas. 

 Foram excluidos os profissionais da área administrativa não pertencentes a 

saúde; profissionais que não participaram de nehuma atividade realizada pelo núcleo; 

impossibilitados de participar por motivos de: férias, licenças; os que estiverem em 

atividade assistêncial pré-hospitalar no momento da pesquisa e os que se recusarem em 

participar. 

Sendo assim, participaram desta pesquisa: 7 (50%) médicos, 12 (70%) 

enfermeiros, 18 (56,2%) técnicos de enfermagem  e 14 (50%) condutores de veículos de 

emergência, totalizando 51 participantes ou seja, 56% dos colaboradores atuantes no 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.  

       Assim, foram incluídos na pesquisa os funcionários que concordaram em 

participar do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 
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3.4 -  Caracterização dos sujeitos da pesquisa:  

 

Apresenta-se, a seguir, a caracterização dos sujeitos de modo a facilitar a análise 

e, a partir disso, contextualizar os sujeitos deste estudo. O propósito foi fazer com que 

haja um conhecimento mais aprofundado do grupo estudado.  Como citado, fizeram 

parte deste estudo, 51 (cinquenta e um) dos 91 (noventa e um) colaboradores do SAMU 

de Duque de Caxias.  

Assim se distribui números e porcentagens dos colaboradores que responderam 

o questionário: 7 (50%) médicos, 12 (70%) enfermeiros, 18 (56,2%) técnicos de 

enfermagem  e 14 (50%) condutores de veículos. 

Segue quadro com a identificação das categorias e genero: 

CVE: Condutores de veículos de emergência do SAMU; 

E: Enfermeiros; 

M: Médicos, e 

TE: Técnicos de enfermagem. 

Dos 91 profissionais convidados, 51 responderam o questionário, ou seja, 

56,04%. Dos entrevistados, 10 (19,60%) são do sexo feminino e 41 (80,40%) são do 

sexo masculino. Quanto à faixa etária 33 (65%) com a idade entre 18 a 44 anos, 18 

(35%) com a idade entre 45 a 64 anos, não houve participante com idade acima de 65 

anos. Ressalta-se aqui o predomínio do gênero masculino. Com relação à idade 

destaque os que possuem entre 18-44 anos. Tais informações são relevantes tendo em 

vista as características do atendimento pré-hospitalar que exige raciocínio clinico para 

tomada de decisão, capacidade física e psíquica para lidar situações de estresse, 

capacidade de trabalhar em equipe e habilidade executar rápidas intervenções. 
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Quadro 3:  Estratificação por: categoria, idade e gênero: 

PARTICIPANTE IDADE GÊNERO 

 

 

 

Condutores de Veículos 

de Emergência 

CVE 1 54 Masculino 

CVE 2 34 Masculino 

CVE 3 44 Masculino 

CVE 4 39 Masculino 

CVE 5 39 Masculino 

CVE 6 40 Masculino 

CVE 7 45 Masculino 

CVE 8 32 Masculino 

CVE 9 63 Masculino 

  CVE 10 50 Masculino 

  CVE 11 50 Masculino 

  CVE 12 63 Masculino 

  CVE 13 50 Masculino 

  CVE 14 38 Masculino 

 

 

 

Enfermeiros 

E1 47 Masculino 

E2 45 Masculino 

E3 44 Masculino 

E4 44 Feminino 

E5 54 Masculino 

E6 35 Masculino 

E7 28 Masculino 

E8 39 Feminino 

E9 29 Masculino 

 E10 35 Masculino 

 E11 49 Feminino 

 E12 29 Feminino 

 

 

 

Médicos 

M1 31 Masculino 

M2 30 Masculino 

M3 51 Masculino 

M4 32 Masculino 

M5 59 Masculino 

M6 38 Masculino 

M7 26 Feminino 

 

 

 

 

Técnicos de Enfermagem 

TE 1 35 Masculino 

TE 2 55 Masculino 

TE 3 40 Masculino 

TE 4 52 Feminino 

TE 5 36 Masculino 

TE 6 27 Masculino 

TE 7 27 Masculino 

TE 8 40 Masculino 

TE 9 24 Masculino 

  TE 10 30 Feminino 

  TE 11 35 Masculino 

  TE 12 43 Masculino 

  TE 13 58 Feminino 

  TE 14 52 Feminino 

  TE 15 32 Masculino 

  TE 16 38 Masculino 

  TE 17 31 Feminino 

  TE 18 32 Masculino 

Quadro 2: Identificação dos participantes da pesquisa ( LAPROVITA, 2016) 
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Segue a caracterização dos colaboradores que atuam no SAMU de Duque de Caxias: 

destaca-se adiante de forma sumária a singularidade dos sujeitos: tempo de formação, 

curso de capacitação na área de atendimento pré-hospitalar, nível de formação, vínculo 

empregatício, tempo de atuação no SAMU e quantitativos de vínculos empregatícios. 

Tabela 4: Perfil dos colaboradores que atuam no SAMU de Duque de Caxias, 2016. 

Tempo de formação 18 (35,30%) têm entre 1 a 5 anos; 15 (29,41%) entre 6 a 10 anos; 5 

(9,80%) entre 11 a 15 anos; 2 (3,92%) entre 16 e 20 anos e 11 

(21,56%) com mais de 20 anos de formação. O tempo de formação 

entre 1 a 5 anos predomina entre os colaboradores, o que reafirma a 

importância do processo de trabalho como formativo, considerando a 

PNEPS. 

Curso de capacitação na área de 

APH: 

 

Curso de BLS (suporte básico de vida) 22 (43,13%); Curso de ACLS: 

(Suporte Avançado de Vida em Cardiologia) 8 (15,68%); PHTLS: 

(Atendimento Pré-Hospitalar de suporte avançado no trauma) 2 

(3,92%); ATLS: (suporte avançado de vida no trauma) 4 (29,41%);. 

Registre-se que 15 (29,41%) , não possuem nenhum curso na área 

pré-hospitalar. Isto reafirma a importância do NEU pautado na 

EPS, fortalecendo o processo de formação. 

Nível de formação: 

 

31 (60,80%) participantes possuem o ensino médio/técnico; dos 19 

(37,25%) graduados 9 (47,36%) tem especialização e apenas 1 (5,26%) 

tem o mestrado; 9 (47,236%) não possuem especialização.  

O resultado aponta para o predomínio dos profissionais técnicos. 

No que se refere aos graduados, destaque para os que não possuem 

especialização 9 (47,36) e apenas 1 (5,26) com mestrado. 

Vinculo empregatício com a 

instituição: 

21 (41,17%) estatutários; 6 (11,76%) são cooperativados e 24 (47,05) 

são celetistas.  Isto revela que o serviço opera com múltiplos vínculos. 

A EPS possibilita a integração profissional, pois considera que o 

trabalho coletivo produzido por diferentes grupos produz  um 

diferencial na execução da práticas. 

Tempo de atuação no SAMU de 

Duque de Caxias; 

18 (35,29%) atuam entre 1 a 3 anos; 20 (39,21%) entre 4 e 7 anos e 13 

(25,50%) entre 8 e 10 anos.Observa-se que 64,70% ou seja 33 

colaboradores atuam entre 5 a 10 anos no serviço, ou seja, que foram 

inseridos no serviço desde sua implantação. Esse fato indica que a 

rotatividade dos profissionais no SAMU, não se faz comumente. 

Quantitativo de vínculos 

empregatícios: 

 

14 (27,45%) com apenas 1 emprego; 29 (56,86%) com 2 empregos; 3 

(5,88%) com 3 empregos e 5 (9,80%) com mais de 3 empregos.  O 

APH exige tomado de decisão e capacidade física e psíquica para 

lidar com o estresse é preocupante o fato de 9,80% dos 

colaboradores possuírem mais de três vínculos.  

Perfil dos participantes, (Laprovita, 2016)   
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3.5 - Coleta de dados 

Os dados foram coletados por meio de questionário que segundo Castro (2013, 

p.57) é uma forma de se obter dados para uma pesquisa que complementem, reiterem ou 

contraponha as leituras de textos, livros e periódicos através de opiniões e 

conhecimentos de pessoas diversas.   

Na coleta de dados utilizou-se a observação participante, o questionário semi-

estruturado e as oficinas educativas. 

Para elaboração dos questionários foram utilizados dois momentos a seguir: 

Buscou-se no primeiro momento, descrever as atividades educativas realizadas pelo 

núcleo por meio dos encontros teórico-práticos, através do levantamento dos temas 

abordados, metodologia de ensino, público presente, buscando sua aplicabilidade no 

processo do trabalho do serviço de atendimento móvel de urgência no que se refere à 

prática pré-hospitalar. Ademais, também foram solicitadas sugestões para readequação 

do núcleo de acordo com a PNEP. 

No segundo momento, o pesquisador se utilizou do referencial estatístico dos 

atendimentos realizados pelas viaturas de suporte básico de vida e suporte avançado de 

vida, tendo como base os dados obtidos através do relatório estatístico do ano de 2014, 

divulgado pela Coordenação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – 

do município em que se dará a pesquisa, com a finalidade de evidenciar a realidade da 

demanda.  Esses dados evidenciam o quantitativo, tipo de ocorrência, desfecho e 

unidades envolvidas.     

Em 2014 foi evidenciado que os atendimentos psiquiátricos atingiram 15% dos 

atendimentos realizados no período e que a maior parte destes atendimentos foram 

realizados por viaturas de suporte básico de vida, sendo neste período, elaborado  um 

encontro com abordagem especifica voltada para emergências psiquiátricas.  

No terceiro momento foi elaborado um questionário semiestruturado, constituído 

por perguntas definidas a priori, com base nas atividades teórico-práticas realizadas no 

núcleo de educação, metodologia empregada para o ensino-aprendizagem; 

aplicabilidade no trabalho, vivência do profissional dos participantes que atuam no 

serviço de atendimento móvel de urgência e compreensão dos conceitos estabelecidos 

na Política Nacional de educação Permanente – PNEP. 
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 Ressalto que no questionário semiestruturado há a combinação de perguntas 

fechadas (ou estruturadas) e abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade de 

discorrer o tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisado.   

 Thiollent (2011, p.75) descreve que na fase da coleta de dados a elaboração do 

questionário é útil para que o pesquisador possa dominar os aspectos técnicos da 

concepção, da formulação e da codificação. 

A princípio foram elaboradas cinco questões visando responder os objetivos da 

pesquisa, no entanto, alguns colaboradores ao responderem sinalizaram que não 

estavam compreendendo o objetivo das perguntas, por isso houve reformulação do 

questionário objetivando o máximo de compreensão dos sujeitos participantes, com 

isso, as perguntas foram desmembradas para o quantitativo de oito, são elas: 1. O que 

você entende sobre o conceito educação permanente? 2. Você acha que o Núcleo de 

Educação em Urgência realiza seus encontros na lógica da educação permanente?  

Justifique. 3. As ações que o Núcleo de Educação em Urgência vem se desenvolvendo 

por meio de encontros denominados Teórico-Práticos em sua opinião como deveria ser 

a capacitação dos colaboradores do SAMU? 4. Você acha que as atividades de 

atualização profissional realizada pelo Núcleo de Educação em Urgência contempla a 

realidade dos atendimentos realizados no SAMU do município de Duque de Caxias? 5. 

Fale como o conhecimento que você adquiriu nos encontros reflete  na sua  prática pré-

hospitalar móvel? 6. Como o Núcleo de educação em urgência pode utilizar a educação 

permanente como ferramenta para qualificar os colaboradores que atuam no SAMU do 

Município de Duque de Caxias? 7. Considerando os atendimentos realizados no SAMU 

do município de Duque de Caxias, quais os temas que você acha que precisam ser 

abordados pelo Núcleo de Educação em Urgência? 8. A estrutura oferecida para 

execução de um serviço é fundamental para que o processo seja desenvolvido com 

qualidade (Apêndice 2). Descreva quais elementos interferem comprometendo o 

exercício da prática pré-hospitalar de qualidade no SAMU? 

A aplicação do questionário ocorreu nos meses de janeiro/fevereiro de 2016, no 

espaço da base descentralizada do 1º distrito (Duque de Caxias) aproveitando a 

passagem do plantão realizada pelas equipes e expediente.  

Participaram nesta fase, os profissionais que se enquadravam nos critérios de 

inclusão e que manifestaram interesse pela pesquisa. 

Após os questionários foram realizadas oficinas que segundo Martins et al, 

(2009) se caracterizam como abertura de espaços de aprendizados que buscam o diálogo 



74 
 

entre os participantes. O objetivo foi tornar o encontro uma ferramenta para melhor 

interação e compreensão do objeto estudado, isto a partir das discussões e reflexões das 

demandas  abordadas  foram configuradas nas categorias aqui citadas. Buscou-se refletir 

sobre o processo do ensino-aprendizagem no trabalho, extraindo questões que reforcem 

a importância da Educação Permanente e as estratégias para sua incorporação no 

NEUR, com isso, reformulação das ações de ensino no SAMU. Os encontros foram 

registrados por meio de anotações, fotografias e/ou filmagem. (Apêndice 3). 

A utilização da Metodologia da Problematização (MP) com o Arco de Maguerez 

que tem como ponto de partida a realidade que, observada sob diversos ângulos, permite 

ao estudante ou pesquisador extrair e identificar os problemas ali existentes. 

(COLOMBO; BERBEL, 2007 p.125). 

BERBEL (1994) apud COLOMBO; BERBEL, (2007 p. 124), explica que o 

estudo / a pesquisa se dá a partir de um determinado aspecto da realidade. Então, a 

primeira etapa é a da Observação da realidade e definição do problema. É o início de 

um processo de apropriação de informações pelos participantes que são levados a 

observar a realidade em si, com seus próprios olhos, e a identificar-lhes as 

características, a fim de, mediante os estudos, poderem contribuir para a transformação 

da realidade observada.  

Este método foi designado como “metodologia do arco” porque suas cinco 

etapas de funcionamento começam e terminam na realidade, ou seja, é a discussão da 

realidade, buscando solução para própria realidade vivenciada. São esses os cincos 

passos: 1 - Observação da realidade e definição de um problema; 2 - Pontos-chave; 3 – 

Teorização; 4 - Hipóteses de solução e 5 - Aplicações à realidade. 

Para Prado et al  (2012 p. 173) Trata-se de um caminho metodológico capaz de 

orientar a prática pedagógica de um educador preocupado com o desenvolvimento de seus 

alunos e com sua autonomia intelectual, visando o pensamento crítico e criativo, além da 

preparação para uma atuação política. 

A primeira etapa de observação da realidade consiste na participação ativa dos 

sujeitos para um olhar atento sobre a realidade, efetuando assim, uma primeira leitura na 

qual o tema a ser trabalhado está inserido ou acontecendo na vida real. É o momento em 

que os sujeitos envolvidos podem olhar atentamente para a realidade, escolhendo 

aspectos que precisam ser desenvolvidos, trabalhados, revisados ou melhorados. Para 

essa etapa podem ser utilizadas diferentes estratégias (visitas, filmes, dramatização, 

reportagens/notícias, discussão em grupo, entrevistas com a população e especialistas, 
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dentre outras) as quais permitam aos sujeitos uma aproximação da realidade (PRADO et 

al, 2012). 

Na segunda etapa os sujeitos realizam uma eleição do que foi observado na 

realidade. Analisa-se o que é realmente importante, identificam-se pontos-chaves do 

problema ou assunto em questão e as variáveis determinantes da situação. É o momento 

de síntese após a etapa da escolha do que será estudado sobre o problema, os aspectos 

que precisam ser conhecidos, ou melhor, compreendidos, para buscar uma resposta ao 

problema (PRADO et al, 2012). 

A etapa de teorização, segundo Prado et al, (2012) é o momento em que os 

sujeitos passam a perceber o problema e indagar o porquê dos acontecimentos 

observados nas fases anteriores. Uma teorização bem desenvolvida leva o sujeito a 

compreender o problema, não somente em suas manifestações baseadas nas 

experiências ou situações, mas também os princípios teóricos que os explicam. Nesse 

momento de teorização todos os sujeitos envolvidos devem estudar o assunto. 

A quarta etapa hipóteses de soluções do Arco de Charles Maguerez consiste na 

elaboração de alternativas viáveis para solucionar os problemas identificados, de 

maneira crítica e criativa, a partir do confronto entre teoria e realidade (PRADO et al, 

2012).  

Para Prado et al (2012), a aplicação a realidade na quinta etapa, os sujeitos 

envolvidos são levados à construção de novos conhecimentos para transformar a 

realidade observada por meio das hipóteses anteriormente planejadas. 

Já a aprendizagem baseada em problemas (ABP) é baseada no estudo de 

problemas propostos com a finalidade de fazer com que o aluno estude determinados 

conteúdos. É uma metodologia formativa à medida que estimula uma atitude ativa do 

aluno em busca do conhecimento e não meramente informativa como é o caso da 

prática pedagógica tradicional (BERBEL, 1998). 
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                                                         Figura 2:Berbel, 1998 – Arco de Mangarez 

 

Dado ao exposto, as oficinas tiveram como base a “Metodologia Ativa” através 

do “Arco de Maguerez”, que permitiu a discussão da realidade evidenciada e possíveis 

caminhos para soluções e transformação da realidade.  A dinâmica utilizada nas oficinas 

ocorreu por meio da explanação em Powerpoint denominada: “Conceitos, saberes: 

caminhos para incorporação da educação permanente” elaborado com bases nos 

conceitos que emergiram dos questionários. 

Nesta fase foi assegurado aos participantes do estudo, o anonimato e a 

privacidade resguardando-lhes o direito, inclusive, de não participarem do grupo, se 

assim o desejarem. 

 

Quadro 5: Resumo das fases da coleta de dados: 2016. 

ETAPAS INSTRUMENTOS OBJETIVOS 

 

1º Momento 

Primeira fase: prévia para elaboração 

dos questionários-  

Atividades educativas realizadas pelo 

Núcleo de Educação em Urgência – 

NEU – Encontro Teórico-Prático 

Descrever os temas abordados pelo 

NEU nos Encontros Teórico-

práticos: Temas VS Aplicabilidade 

no trabalho. 

 

2º Momento 

Prévia para elaboração do 

questionário: 

 Dados estatísticos elaborados pela 

Coordenação Geral do SAMU de 

Duque de Caxias – Ano 2014. 

Evidenciar a realidade da demanda 

dos atendimentos no município. 

(Perfil dos Atendimentos) 

 

3º Momento 

- Questionário semiestruturado. Avaliação das atividades do NEU 

pelos colaboradores do SAMU.  

 

4º Momento 

- Análise de Conteúdo – Bardin - 

Análise das respostas dos 

colaboradores. 

Construção das categorias para 

análise e discussão. 

 

5º Momento 

- Oficinas: uso de metodologia ativas 

– Teoria da Problematização: Arco 

de Maguerez.; 

- Apresentação de um quadro 

denominado: “Conceitos, saberes: 

caminhos para incorporação da 

educação permanente no NEU”.  

Construir diretrizes e fluxo para 

incorporação da educação 

permanente nas atividades do NEU 

com base na PNEP, tendo no 

trabalho o processo formativo 

conforme conceitua a PNEP e  

Emerson Merhy. 

Fases da pesquisa: Laprovita, 2016. 
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7.5  – Análise e interpretação dos dados: 

Os dados dos questionários foram analisados a partir da análise de conteúdo que 

é definida por Bardin (2009), como um conjunto de técnicas de investigação que, 

através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das 

comunicações, tem por finalidade a interpretação destas mesmas comunicações.  

 A análise divide-se em três etapas: a) pré-análise; b) exploração do material e c) 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação (BARDIN, 2009; MINAYO,2007). 

Sendo assim, a análise de conteúdo temática consiste em descobrir os núcleos de 

sentidos que compõem uma comunicação cuja presença ou frequência signifiquem 

alguma coisa para o objetivo analítico visado (BARDIN, 2009; MINAYO, 2007). 

      A análise também foi realizada por meio da observação dos participantes em 

oficinas, descrevendo as categorias a partir da comunicação livre e assistida dos 

envolvidos e analisadas com fundamento no referencial teórico Emerson Merhy e da 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.  

Merhy (2005) descreve que todo processo de educação permanente implicaria 

força de produzir capacidade de problematizar a si mesmo no agir pela geração da 

problematização e que este ato é um grande desafio para o profissional da saúde. 

Por isso, se faz necessário compreender sob esta ótica que “a construção 

conjunta e permanente das práticas de saúde é o que possibilita a integração do 

profissional às equipes e a elaboração de estratégias adequadas para o efetivo 

enfrentamento dos problemas”. (CECCIM, 2005). 

Da análise dos questionários surgiram de três categorias, a saber: Primeira categoria: 

”Conceituando saberes: o modelo tradicional a valorização do trabalho como fonte de 

aprendizagem”; Segunda categoria: “Reflexo no cotidiano para além dos protocolos: 

“propostas para ações de educação no NEUR” e Terceira categoria: “Nós críticos no 

mundo do trabalho: a imobilidade que movimenta” . 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS: ANÁLISE DE BARDIN 

 

Iniciou-se a coleta de dados em questionário semiestruturado, nos meses de 

janeiro/fevereiro de 2016 sendo divida em  três etapas a fim de atender aos objetivos 

da pesquisa, conforme quadro a seguir: 

A observação participante e oficinas foram analisadas a luz da PNEPS e dos 

conceitos estabelecidos por Emerson Merhy. 

Os questionários seguiram a análise de conteúdo de Bardin, constituídos pelas 

unidades de registros (UR) e unidades de significação (US). 

Os dados foram transcritos integralmente para facilitar a visualização das 

unidades de registros (UR), uma vez que os questionários foram respondidos de próprio 

punho do participante.  

Após serem transcritos, foram reunidos em URs. Essa quantificação foi 

utilizada apenas para elaborar unidades de significação (US) e posteriormente, 

categorias que respondessem as questões norteadoras da pesquisa. Foram lidos, relidos e 

discutidos com os orientadores, a fim de se construir as US, que foram agrupadas em 

categorias. Constitui-se uma quantidade enorme de informações: questionários, 

discussão nas oficinas e observações do pesquisador. 

 

4.1 – Resultados dos questionários: retrato da realidade da EPS no NEUR 

 

Visando a responder o objetivo geral, ou seja, Adequar o Núcleo de Educação 

em Urgência - NEUR – do SAMU do município de Duque de Caxias a lógica da 

educação permanente, são aqui expostos os resultados da segunda etapa da pesquisa. 

Nesta etapa da coleta de dados, foi utilizado um questionário semi estruturado, 

que foi respondido pelos participantes no período de janeiro a fevereiro de 2016 no 

período diurno, de 8 as 19 horas. No início o questionário constava de cinco perguntas, 

no entanto, após observação do pesquisador e solicitação dos participantes, para 

compreensão da proposta da pesquisa foram incluídas mais três perguntas.  As 

perguntas eram sempre lidas para dirimir de possíveis dúvidas e respondidas após 

assinatura do TCLE. 

Foram respondidos 51 questionários, por 51 participantes, dentre os quais: 

médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores de veículos de emergência. 

O tipo de questionário utilizado foi o semiestruturado e auto aplicável, que continha 
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perguntas abertas e fechadas, preenchidas pelo próprio participante da pesquisa. As oito 

perguntas do questionário semiestruturado foram analisadas conforme a análise de 

conteúdo proposta por Bardin (2009). 

 Para expressar os resultados encontrados nessa etapa da coleta, utilizou-se esse 

tipo de análise, pautada em três fases: a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação (BARDIN, 2009 apud CORTEZ, 

2009). 

     Na pré-análise foi realizada leitura flutuante do material obtido com os 

questionários. Momento de organização e intuição que conduziram ao plano de análise 

(BARDIN, 2009 apud CORTEZ, 2009). 

     Durante a exploração do material, as mensagens foram codificadas e 

decompostas, com a finalidade de identificar expressões com sentidos equivalentes 

presentes nos questionários (BARDIN, 2009 apud CORTEZ, 2009). 

     No tratamento dos resultados obtidos e interpretação, objetivou-se dar 

significado válido aos resultados encontrados através da categorização por aproximação 

de sentido, definindo as unidades de registro (UR) e agregando nelas as informações 

fornecidas pela análise (BARDIN, 2009 apud CORTEZ, 2009). 

A escolha desse tipo de análise pautou-se na possibilidade de se agregar 

sentido às categorias e ao mesmo tempo ser fidedigno ao registro do participante, uma 

vez que os dados são quantificados. 

A intenção foi identificar e descrever como os profissionais avaliam as ações 

do NEUR e a partir dai traçar estratégias para incorporação da EPS nas práticas de 

ensino, considerando o processo de trabalho no atendimento pré-hospitalar como um 

campo de possibilidade para formação no serviço.  

Além disso, intentou-se apontar sugestões oriundas do processo de trabalho 

que visse atingir qualidade do cuidado, tendo como foco a equipe. 

Segue aqui descrito o caminho percorrido até a confecção das categorias para 

proporcionar ao leitor entendimento de todo processo, inclusive matemático, não para 

quantificar dados, mas para esclarecer sobre sua realização e legitimação.  
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Quadro 6: Fases da Análise de Conteúdo de  Bardin, 2009. 

FASES O QUE SERIA 

1ª.- Pré-Análise É a fase da organização, Período de instituições, que tem 

por objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias 

iniciais de maneira a conduzir a um esquema para um 

plano de análise. 

2ª.- A exploração do material Aplicação sistemática. Fase longa e fastidiosa consiste 

essencialmente em operações de codificação, 

decomposição ou enumeração em função de regras 

previamente formuladas. 

3ª- Tratamento dos resultados obtidos e interpretação Os resultados são tratados de maneira a serem 

significativos e válidos. Operações estatísticas simples 

ou mais complexas permitem estabelecer quadros de 

resultados que condensam as informações fornecidas 

pela análise. 

Fonte: Cortez, 2009. 

 

Assim sendo, conforme o tratamento dos dados é apresentado as seguintes etapas: 

1) Leitura dos questionários até se obter familiaridade com os pensamentos; 

2)Definição das Unidades de Registro (UR), através da transcrição de todas as 

respostas dos participantes nos questionários, relacionadas a cada uma das oito 

perguntas. Dessa maneira, obteve-se 31 UR para a primeira pergunta, 25 UR para a 

segunda pergunta, 37 UR para a terceira pergunta, 16 UR para a quarta pergunta, 25 UR 

para quinta pergunta, 39 UR para a sexta pergunta e 49 para sétima pergunta, 33 para 

oitava pergunta, totalizando 255 URs que contabilizaram 476 ocorrências. As UR 

(unidades de registros) foram contabilizadas e registradas em numeral ordinal.  

 3) As URs foram contabilizadas e registradas em numeral ordinal, que depois foram 

traduzidos em porcentagem, através de regra de três simples. Utilizaram-se duas casas 

decimais, arredondando-se para mais, conforme regra matemática, quando a terceira 

casa foi um numeral acima ou igual a 5; 

4) Segue o caminho percorrido para identificação dos URs, utilizando-se as 

respostas dos questionários. 

 Definição dos temas das URs, ou seja, a construção das Unidades de 

Significação (US) e nova quantificação. Atribuiu-se letras do alfabeto, de A até O às 

USs somando um total de (15) quinze.  As USs foram contabilizadas e registradas por 

letras maiúsculas, em ordem alfabética, que depois foram traduzidos em porcentagem, 

através de regra de três simples.  

5)  A partir dos questionários aplicados seguimos a definição dos temas das UR, ou 

seja, a construção das Unidades de Significação (US) e quantificação. Atribuiu-se letras 

do alfabeto, de A até O, às US somando um total de quinze (15). A partir daí, 
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verificaram-se as ideias, bem como foi feito um agrupamento conforme as semelhanças 

para atribuirmos nome às US. São elas: A) Educação tradicional (79); B) Educação no 

trabalho (25); C) Educação permanente (14) ; D) Protocolos Vs Atividades no APH 

(99); E) Prática com segurança (45); F) Treinando as equipes (36); G) Gera resultado na 

execução da prática (35); H) Com foco nas dificuldades individuais e coletivas (33); I) 

Considerando as experiências dos profissionais que atuam no SAMU (23); J) Temas 

com foco na integração dos serviços (16); K) Distante do real (6); L) Estrutura 

inadequada (30); M) Comunicação ineficaz entre os serviços (26); N) Desinteresse  

profissional (9).  

Tendo como referência as UR construídas a partir dos dados anteriores às oficinas 

de EPS, foram estabelecidas três categorias, as quais foram nomeadas e quantificadas. 

Baseada na compreensão das USs anteriores às oficinas, as categorias são: Primeira 

categoria: ”Conceituando saberes: o modelo tradicional a valorização do trabalho como 

fonte de aprendizagem” (118 UR ou 24,80%); Segunda categoria: “Reflexo no 

cotidiano para além dos protocolos:  propostas para ações de educação no NEU” (293 

UR ou 61,55%)  e Terceira categoria: “Nós críticos no mundo do trabalho: a 

imobilidade que movimenta” (65 UR ou 13,65%). 

6) Os resultados foram transportados para o quadro abaixo, referente a primeira e 

oitava   pergunta do questionário, visando responder o ao objetivo geral da pesquisa e as 

demais questões.  

Moraes, (1999) aponta que ao se afirmar que uma categorização deve ser válida, 

significa ressaltar que deva ser adequada ou pertinente. O autor destaca ainda que esta 

adequação se refere aos objetivos da análise, à natureza do material que está sendo 

analisado e às questões que se pretende responder através da pesquisa.  

A validade ou pertinência exige que todas as categorias criadas sejam significativas 

e úteis em termos do trabalho proposto, sua problemática, seus objetivos e sua 

fundamentação teórica. Além disto, todos os aspectos significativos do conteúdo 

investigado e dos objetivos e problemas da pesquisa devem estar representados nas 

categorias.  (MORAES, 1999). 

A seguir, encontra-se a síntese dos códigos das Unidades de Registro, Unidades de 

Significação, Total de Unidades de Registro, as Categorias que emergiram.  
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  Quadro 7:  Síntese das Unidades de Registro (UR), com as respectivas Unidades 

de Significação (US),  e Categorias na análise de conteúdo anteriores as oficinas 

Código 

USs 

Unidade de 

Significação 

Total  das 

Ocorrências - 

UR  (%) 

Categorias Total Categoria (%) 

A Educação 

tradicional 

79 (16,59) 1ª Categoria:  

Conceituando saberes: 

Do tradicional a 

valorização do 

trabalho como espaço 

para aprendizagem  

 

 

  

 

 

118 

(24,80)  

B 

 

Educação no 

trabalho 

 

25 (5,25) 

 

 

 

C 

 

 

 

Educação 

Permanente 

 

 

 

14 (2,94) 

D Protocolos para Vs  

atividades no APH 

99 (20,79)  

2º Categoria:: Reflexo 

no cotidiano: para 

além dos protocolos, 

propostas para ações 

da educação 

permanente no NEU.   

 

 

 

 

 

 

 

293(61,55) 

 

E Prática com 

segurança 

 

45 (9,45) 

 

F Treinando as 

equipes 

 

36  (7,56) 

 

G Resultados na 

prática. 

35 (7,35) 

H Ação educativa: 

dificuldades do 

coletivo 

33 (6,93) 

I Ação educativa: 

experiências dos 

profissionais que 

atuam no SAMU 

 

 

23 (4,83) 

J Ação educativa: 

foco na integração 

dos servidores 

16 (3,36) 

 

K Distante do real 6 (1,26) 

        

L 

Estrutura 

inadequada 

 

30 (6,30) 

 

 

3ª Categoria: Nós 

críticos no “mundo do 

trabalho”: a 

imobilidade que 

movimenta. 

 

 

 

 

65 

(13,65) 

M Comunicação 

ineficaz entre os 

serviços 

26 (5,46) 

N Desinteresse 

profissional 

9 (1,89) 

  Unidades de Registros (UR), Unidades de Siginificação (US),  Categorias na  análise de 

conteúdo. Laprovita,     2016.   
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CAPÍTULO 5: DISCUSSÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 

5.1 -  1ª Categoria: Conceituando saberes: Do tradicional a valorização do trabalho 

como espaço para aprendizagem 

  

O que penso ser educação permanente? 

 

Essa categoria visa responder o primeiro objetivo especifico da pesquisa: 

identificar as ações educativas desenvolvidas pelo NEUR, analisando na perspectiva da 

Educação permanente e a primeira questão norteadora da pesquisa: como são as ações 

educativas desenvolvidas para atualização do profissional pelo núcleo? Buscou-se 

identificar o entendimento dos profissionais do SAMU sobre o conceito de EPS e a 

partir daí, evidenciar a forma que o núcleo vem desenvolvendo suas ações educativas.  

El Hetti et al (2013 p. 5) descreve para que se tenha sucesso na utilização de 

qualquer estratégia educativa, é imprescindível que haja a compreensão dos envolvidos 

sobre a mesma.  

  Os resultados demonstram que os profissionais do SAMU não conseguiram 

conceituar educação permanente em saúde, como não identificar a EPS educativas 

realizadas pelo NEUR, o que revela que essa ação não vem considerando a 

aprendizagem significativa, ou seja, aquela em que o tema é dialogado, se articulando 

com a vivência dos trabalhadores.  

 

 “É a realização de forma contínua de treinamento e cursos que tem como objetivo 

reciclar, aprimorar e instruir a equipe em suas práticas profissionais” (E)  

“Sempre haverá meio de atualização e reciclagem”. (M) 

“Capacitar e atualizar profissionais em saúde” (M). 

 

 Percebe-se que a característica “entendimento” permeia o contexto do 

atendimento pré-hospitalar, com protocolos como base em consensos, manuais e 

utilização de equipamentos, implica na concepção dos colaboradores de que a temática 

educação permanente em saúde,  tem relação com o que definimos aqui como educação 

tradicional, ou seja, educação continuada.  

A educação continuada é desenvolvida como extensão do modelo escolar e 

acadêmico, fundamentada no conhecimento técnico-científico, com ênfase 

em treinamentos e cursos, para adequar os profissionais ao trabalho na 

respectiva unidade, de modo que a educação continuada não é um espaço de 
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reflexão e crítica sobre o cuidado, mas uma reprodução de abordagens já 

consagradas. (PEIXOTO et al, 2013 p.335) 

 

 

O Ministério da Saúde (2004), recomenda aos gestores do SUS, nas esferas 

federal, estadual e municipal, que envidem esforços para a implantação e 

implementação da política de educação permanente, assegurando todos os recursos 

necessários à sua viabilização, buscando, ao máximo, a permeabilidade às instâncias de 

controle social do SUS e o engajamento das instituições de ensino na área de saúde do 

país.  

A produção do cuidado em saúde e sua micropolítica são constituídas de 

práticas pedagógicas, e não só de ações tecnológicas típicas da construção de 

atos de saúde, no senso estrito; portanto, toda aposta que visa interferir no 

campo de produção da saúde tem de reconhecer isso como uma necessidade 

para a ação.         (MERHY, 2005).  

 

A educação permanente na saúde, não deve ser considerada uma política quanto 

instituição, ou seja, como um requesito para obtenção de contra partida, objetivando  

recursos ou incentivos, que na maioria das vezes não são utilizados no âmbito da saúde 

em prol e benefício dos trabalhadores e usuários. Por isso, ela deve nascer na gestão 

como uma filosofia que vá além do descrito, uma educação permanente em movimento. 

 Na Educação Permanente o trabalhador não é um sujeito passivo. Ele não vai 

“receber” o conhecimento de algum ser iluminado. Ele vai participar do processo de 

construção desse conhecimento, sendo também autor e produtor do conhecimento na 

medida em que se depara com a realidade e esta o desafia a produzir respostas, soluções 

a problemas do cotidiano do seu trabalho. (BRASIL 2014, p. 4) 

 A pesquisa tem como objetivo incorporar a EPS nas ações do NEUR com base 

nas experiências e vivências dos trabalhadores. 

 

A educação permanente se baseia na aprendizagem significativa e na 

possibilidade de transformar as práticas profissionais. A educação 

permanente pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela 

acontece no cotidiano das pessoas e das organizações. Ela é feita a partir dos 

problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos 

e as experiências que as pessoas já têm. (BRASIL, 2009) 
 

Embora, a maioria dos trabalhadores que colaboraram com a pesquisa não 

tenham diferenciado os termos Educação Permanente, conceituando-a como Educação 

Continuada, a pesquisa demonstrou que alguns profissionais apontam um caminho para 

um processo formativo para além do tradicional, ou seja, reconhecendo que a educação 
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permanente acontece no mundo do próprio trabalho por meio das práticas se 

constituindo uma escola permanente. 

 

“É a educação que tem algo haver como o dia a dia do nosso trabalho.” (CVE.) 

”É a educação que valoriza o trabalho” (CVE). 

“É uma política de governo implantada no SUS, que tem como objetivo 

modificar as práticas de saúde e trazer transformação na formação dos profissionais 

da área.” (E). 

 

No caso das práticas de formação específicas para o trabalho, nos deparamos 

com a tradição taylorista. Frederick Taylor [...] ele achou que os 

administradores tinham que observar quem fazia aquele trabalho da melhor 

forma e descrever minuciosamente como aquela pessoa trabalhava. Assim, 

todos os outros trabalhadores poderiam aprender o mesmo jeito de trabalhar. 

Foi dessa forma que surgiram os manuais e protocolos, que falavam sobre 

como cada trabalho deveria ser realizado.  Seguindo esta lógica, mas por 

outros caminhos de ordenamento, [..] o ensino para o trabalho em saúde 

tende a enfatizar o treinamento prático em procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos, seguindo determinados protocolos. [..] No entanto, logo se 

percebeu que esses manuais e protocolos ajudam, mas não são suficientes 

para garantir a realização de um bom trabalho. Isso porque o cotidiano de 

trabalho sempre apresenta imprevistos. Assim, quando pensamos no processo 

de educação em saúde, temos que considerar essa imprevisibilidade do 

trabalho. (BRASIL, 2014) 

 

 

Os atendimentos realizados pelo SAMU se baseiam em protocolos, por 

conseguinte, em evidências, no caso do APH são revisados a cada cinco anos por 

instituições renomadas como a American Heart Association (AHA) e o International 

Laison Committet on Resuscitation (ILCOR), a última revisão ocorreu em 2015, tarefa 

que envolveu 250 revisores de 39 países. 

 Imaginar um atendimento sem diretriz é pensar em um trem fora dos trilhos, por 

isso  Educação Continuada no APH, tem o seu valor informativo e formativo, no 

entanto, os modos que os trabalhadores operam no mundo do trabalho, se constituem 

trilhas, para execução do cuidado, com base nas vivências e experiências coletivas, daí 

importância da educação permanente e sua incorporação nas práticas educativas do 

NEUR de Duque de Caxias. 

Peixoto et al, (2013) em seu artigo de revisão integrativa que tem por titulo: 

Educação permanente, continuada e em serviço, elenca conceitos interessantes sobre 

educação continuada e permanente: 
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Educação Continuada destina-se ao desenvolvimento de habilidades, para 

uma mudança de atitude e comportamentos cognitivos, afetivos e 

psicomotores. Entretanto a Educação Permanente surge como uma exigência 

na formação do sujeito, buscando características como: autonomia e 

capacidade de aprender, baseado no aprendizado contínuo, no que tange ao 

auto-aprimoramento e à busca de competência pessoal, profissional e social.   

(PASCHOAL, at al 2007 apud PEIXOTO 2013,     p.333) . 

 

 

Mehry & Gomes (2016, p.70) fazem uma reflexão sobre a importância da Educação 

Continuada, no que se refere à instrumentalização para execução das práticas, no entanto, 

ressaltam a importância da Educação Permanente para um fazer reflexivo que considera as 

experiências individuais e coletivas. 

Em nossa análise, a diferenciação que precisa ser novamente recolocada 

aponta não para uma demonização, ou para uma criminalização, de lógicas de 

Educação Continuada. Ao contrário, pensamos que, em diversas ocasiões, 

muito do que se precisa é mesmo de boas ofertas de conhecimentos 

sistematizados para os profissionais poderem ampliar suas caixas de 

ferramentas, considerando certo modo de olhar o problema que se enfrenta. 

Nessas direções, a educação continuada faz sentido. Entretanto, continuamos 

a considerar que ali no cotidiano do fazer em saúde há um imperativo que é o 

cuidado como um acontecer. Isso posiciona o mundo do trabalho em saúde 

como centralmente micropolítico, algo que só opera a partir do encontro que 

inaugura o campo de ação do agir em saúde. (Texto Rede Unida: Coleções ao 

debate sobre a Revisão da Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde, Merhy & Gomes, 2016, p. 71) 

 

 

Os autores supracitados corroboram com a dinâmica do APH, ou seja, que a 

educação continuada se faz necessário e tem o seu valor aplicativo no serviço não 

podendo ser deixada de lado, ao ponto de ser extinta, execrada, pois a característica do 

serviço se faz de forma sistematizada, por isso os colaboradores, ratificaram a 

importância da educação continuada, no momento da conceituação. 

 

“Um instrumento para qualificar e atualizar o profissional” (E) 

“Educação constante, sempre levando ao colaborador práticas atuais e novos 

protocolos.”     (TE) 

 

 Por outro lado, devemos considerar o cotidiano do agir desses profissionais, 

onde ocorrem as relações e interseções, no fazer em saúde de forma imperativa onde o 

cuidado acontece. No SAMU os atendimentos podem ocorrer no ambiente domiciliar ou 

em via pública, com o desfecho no momento em que o usuário é absorvido pela rede 

hospitalar de urgência e emergência do município como, por exemplo, Unidades como 

de Pronto atendimento (UPHs), postos de saúde e hospitais de referência de outras 
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esferas. Ou seja, o trabalhador opera de forma incessante, intercessante, utilizando-se de 

meios tecnológicos e relacionais para realização do processo de cuidar em saúde. 

Vale destacar de que maneira se compõem os modos de se produzir saúde, a luz 

de Emerson Merhy: 

O trabalho morto são as máquinas, instrumentos e saberes existente. Toda 

máquina ou instrumento tecnológico é resultado de um trabalho anterior. Eles 

corporificam um trabalho que já foi realizado (no conhecimento para a sua 

elaboração, na ação para a sua construção, etc.). Já o trabalho vivo é aquele 

realizado no momento, em ato. Assim, podemos dizer que, com o avanço da 

tecnologia, o trabalho morto foi substituindo o trabalho vivo. As máquinas 

foram tomando o lugar dos homens e mulheres no processo produtivo. No 

entanto, no caso do trabalho em saúde, por mais que se tente substituir o 

trabalho humano, isto é impossível. Isso quer dizer que as tecnologias 

produzidas no ato do cuidado são preponderantes em relação às tecnologias 

produzidas pelo saber científico estruturado. Ou seja, é na relação com o 

usuário, em ato, que se pode produzir o cuidado. Se por um lado isso é um 

desafio para o trabalho, por não existir fórmulas prontas, por outro lado, 

proporciona um alto grau de liberdade para o trabalhador da saúde (MERHY, 

2009). 

 

 Nesta categoria os profissionais apontam o trabalho como possibilidade de gerar 

novas práticas, de construir novos caminhos, considerando as experiências e vivencias 

dos que operam no dia-a-dia, na “ponta”, termo que utilizamos para aqueles que 

tripulam as viaturas de suporte básico e avançado de vida.   

 

A dinâmica do atendimento se difere mesmo seja por motivo idêntico, em 

lugares diferentes, a dinâmica da ocorrência irá definir a conduta. Precauções são 

tomadas, as técnicas utilizadas, mas a maneira da produção do trabalho vivo em ato se 

dará pela capacidade do profissional relacionar suas experiências no cotidiano à prática 

definida de modo que atenda as necessidades vitais da vítima, não ocasionando danos 

secundários, ou seja, o profissional deve atuar atendendo os objetivos do serviço, 

conforme descrito: 

O Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel (APH móvel) organizado e 

hierarquizado, ao atender os princípios da integralidade, equidade e 

universalidade de acesso, representa o primeiro passo para uma rápida e mais 

eficiente assistência ao cliente que se encontra em situação de 

urgência/emergência. Além disso, é prioritária a capacitação dos 

profissionais para atuar nesse primeiro atendimento, permitindo manter as 

condições vitais da vítima até a chegada ao hospital de referência e garantir a 

continuidade da assistência, evitando, assim, a ocorrência do segundo trauma, 

isto é, não ocasionar novas lesões ou agravar as já existentes. (GATE 2003 

apud DIVINO 2009). 

 

A aprendizagem se faz por meio das relações no trabalho. A EPS privilegia e 

considera a aprendizagem significativa dos trabalhadores da saúde, ou seja, a aplicação 
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do conhecimento deve considerar as experiências e vivencias dos sujeitos envolvidos no 

processo educacional.  EPS como o conhecimento que emerge da prática pode ser 

entendida como aprendizagem-trabalho, acontece no cotidiano das pessoas e das 

organizações, como temos explorado nesta pesquisa.  (BRASIL, 2015). 

Da mesma forma, não é apenas aquele conhecimento produzido na universidade 

que é valorizado. O conhecimento produzido na experiência do trabalho também é 

muito importante! É o que chamamos de saber-fazer, um tipo de saber que não se 

aprende em nenhuma escola, um saber produzido pela experiência adquirida no dia-a-

dia do trabalho. (BRASIL, 2014).  

O profissional do SAMU vive repletas experiências, fundamental para processo 

do conhecimento, o NEUR precisa por meio da incorporação da EPS, ao se readequar a 

lógica da EPS, se tornar um espaço para que esses profissionais exacerbem suas 

experiências que muitas das vários pela peculiaridade do serviço são dolorosas. É 

preciso criar um espaço, as ações educativas devem ser pautadas em espaços 

acolhedores, um espaço de problematização, um ambiente de escuta, já que falar sobre 

nós mesmo, não é uma tarefa fácil, mas com certeza muito produtiva. 

 

Uma das maneiras de dar visibilidade às experiências vividas no trabalho, 

produtoras de conhecimento, é exatamente falar sobre ele, e, mais ainda, se 

possível, escrever sobre ele. Tanto a necessidade de formalizar o 

conhecimento da experiência, quanto o caráter coletivo do trabalho nos 

levam a destacar a importância da construção de um ambiente dialógico de 

aprendizagem. Temos que conversar sobre o nosso trabalho. Falar sobre o 

que pensamos o que sentimos e como fazemos. Escutar, da mesma forma, os 

colegas de equipe. É por meio desse processo de reflexão sobre o trabalho 

que poderemos melhorar nosso modo de trabalhar, nos sentindo mais fortes e 

potentes para conduzir situações de trabalho complexas. (BRASIL, 2014, 

p. 4). 

 

 

5.2 - 2ª Categoria: Reflexo no cotidiano: para além dos protocolos, propostas para 

ações da educação permanente no NEUR.    

 

A educação permanente, a educação que movimenta.... 

 

 Esta categoria visa responder o segundo objetivo especifico da pesquisa: 

descrever as ações desenvolvidas para atualização dos profissionais pelo NEU e as 

propostas sugeridas pelos trabalhadores e a segunda questão norteadora da pesquisa: 

como os profissionais avaliam as ações educativas desenvolvidas pelo NEUR e o que 
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propõe para readequação? Buscou-se identificar que estratégia o NEUR vem utilizando 

em suas ações educativas, como os profissionais avaliam o efeito dessas propostas nas 

atividades práticas e quais as propostas para readequação do NEUR a lógica da 

educação permanente.  

O NEUR no ano de 2014 e 2015 realizou 17 encontros, a qual denominou 

“teórico prático”. A escolha dos temas tiveram como base os dados estatísticos dos 

respectivos anos, advindo do Registro de Atendimento Pré-Hospitalar (RAPHs), 

instrumento utilizado no momento de atendimento, onde constam informações relativas 

ao socorro. Este instrumento se assemelha ao prontuário, e tem implicações legais, pois 

concentra informações sobre o paciente e condutas administradas pela equipe, portanto 

é um documento sigiloso e requer cuidados tal qual o prontuário hospitalar. A Central 

de Regulação Médica opera neste contexto, direcionando as condutas realizadas no 

paciente pelo profissional do SAMU que se encontra a frente da ocorrência. 

A diferença da educação permanente de qualquer estratégia tradicional do 

campo pedagógico, do campo formativo é que a EP trás perguntas do seu cotidiano, 

estas próprias daquele que está envolvido com a prática de saúde dia a dia, diferente de 

um curso, de um treinamento que se define por um currículo, por um programa. 

(CECCIM, 2014). 

O NEUR vem realizado suas atividades, como já comentado, como base no 

modelo tradicional, ou seja, educação continuada, mas objetiva, incorporar ações que 

possibilitem a reflexão desta prática. Os trabalhadores reconhecem esse modelo, ao não 

conseguirem identificar traços da EPS nas atividades realizadas.  

O Ministério da Saúde (2002), reconhecendo a insuficiente formação dos 

profissionais que atuam nas urgências e emergências, recomenda a instituição do NEU 

no Capítulo XII da portaria 2048/2002, como espaço de produção formação, 

capacitação, habilitação e educação continuada de recursos humanos para as urgências. 

Com isso, propõe grades de temas, conteúdos, habilidades, cargas mínimas para 

habilitação e certificação dos profissionais da área de atendimento às urgências a serem 

desenvolvidas pelo núcleo. Propõe-se que os protocolos conduzam as práticas dos 

serviços de urgência, sobre tudo o APH. Mas esse trabalhador precisa refletir para além 

do protocolo para que não fique amarrado, que ele não “trave” ou como se fala “cole as 

placas”. É preciso, torna-lo reflexivo, libertário. 

Para Costa et al (2010),  a EPS tende a oportunizar uma prática reflexiva e não 

apenas mecanizada pela intensidade da necessidade do fazer, ou seja, uma prática 
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mediada pela capacidade de refletir e pela necessidade de mudar quando a finalidade 

humana é requerida e, ainda, a partir dos processos desencadeados no trabalho. 

O trabalhador do SAMU de Caxias tem ciência disso, como se apresentam as 

falas a seguir: 

 

“Esta sendo ótima a teoria, mas a prática é fundamental nos atendimentos do 

dia- a – dia”. “No meu parecer deveria ter mais prática, porque a percepção seria 

melhor”. (CVE) 

 

“Acho que na teoria tem muito objetiva, mas na prática deveria se estender mais aos 

colaboradores, digo condutores e demais, não querendo dizer que é ineficiente, mas ser 

mais ser mais direcionada aos colaboradores”. (TE) 

 

 

 Os trabalhadores do SAMU reconhecem a importância dos temas abordados, no 

entanto, buscam uma aproximação com seu mundo, com o mundo do trabalho, com a 

prática. 

 

 “A educação permanente veio sanar as dificuldades da educação continuada, porque 

discute o movimento da prática. Elas precisam caminhar juntas no APH” (E). 

 

“A questão da Educação permanente vai ao encontro mais a nossa realidade dos 

problemas que a gente enfrenta, é algo bastante relevante [...] a gente não encerra o 

atendimento na gente, nosso atendimento requer um arcabouço de conhecimento “.(M) 

 

Mas a aprendizagem só adquire sentido (se torna significativa) quando 

corresponde a um desejo manifestado pelo indivíduo. Ao aprender no 

trabalho, os trabalhadores estão buscando dar sentido a uma situação que lhes 

parece incompreensível. Reconhecer e assumir uma postura que propicie a 

aprendizagem é também um indicador de compromissos com o trabalho, de 

buscar e de empreender, de não ficar prisioneiro das mesmas respostas e de 

aceitar os desafios do cotidiano do mundo do trabalho. Na medida em que 

alguém tenha a possibilidade de transferir conhecimentos e estratégias a 

outras situações e contextos e decidir quais conhecimentos e estratégias pode 

ajudar na solução de problemas específicos, isto significa que está 

aprendendo a partir de situações no trabalho. (BRASIL, 2014) 

 

 

  Os profissionais do SAMU revelam que as ações educativas do NEUR 

têm produzido segurança e resultados na aplicação da prática, mas apontam que essas 
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ações precisam ter foco nas necessidades individuais e coletivas, considerando as 

experiências  no trabalho.  

 Não se descarta o valor e utilização dos protocolos, principalmente no APH.  El 

Hetti et al  (2013, p. 975) em sua pesquisa realizada com trabalhadores de um serviço 

de atendimento pré-hospitalar móvel, descreve que alguns trabalhadores apontaram 

como falha no processo de trabalho a não existência de protocolos. 

 Werneck et al (2009)  apud  El Hetti (2013, p.979) aborda que os protocolos 

são as rotinas dos cuidados e das ações de gestão de um determinado serviço, equipe ou 

departamento, elaboradas a partir do conhecimento científico atual, respaldados em 

evidências científicas, que servem para orientar fluxos, condutas e procedimentos 

clínicos dos trabalhadores dos serviços de saúde, mas que muitas das vezes não são 

construídos com os profissionais, sendo considerado somente o conhecimento 

científico, e não a experiência e realidade do trabalho vivenciado pela equipe. 

 

Para a consolidação do SUS, torna-se fundamental investir na formação e no 

desenvolvimento de seus trabalhadores, aqui considerados como agentes das 

mudanças. Na construção de conhecimentos, habilidades e atitudes, as ações 

educativas devem ser compreendidas, para além do sentido clássico da 

aquisição de conhecimentos técnico científicos, como processo de produção 

de sujeitos críticos e reflexivos, de transformação da realidade e de criação de 

novas formas de gestão dos processos de trabalho. (BRASIL, 2015) 

 

  

 

“O conhecimento adquirido me proporciona mais segurança durante o atendimento e 

com isso trazendo uma melhora na qualidade do mesmo”. (TE) 

 

“Faz-nos entender a parte científica dos procedimentos nos estimulando raciocinar e 

evitando procedimentos robóticos”. (E) 

 

“Educação no trabalho, aprendizagem no trabalho, valorização no trabalho, novas 

práticas” (CVE; E; TE) 

 

 Merhy (2014) destaca que o tema da educação permanente nos coloca 

imediatamente como o tema do trabalho, isto porque no trabalho, mesmo que a gente 

não coloque nome, o próprio ato do trabalho na qual estamos vinculados e somos 

produtores, no mundo do trabalho a gente se forma com o próprio trabalho, ou seja, o 

mundo do trabalho gera possibilidades de novas práticas. O NEUR acredita nesta 

proposta, ao capturamos o que ocorre nesses encontros no trabalho, como o usuário, 
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com o trabalhador com ele mesmo, o processo formativo nos forma na escola do 

trabalho. 

Neste sentido, há uma expectativa de criação, de interação, pode-se dizer que os 

agentes são aqueles que interagem e a interação é o que provoca a ação inovadora ou 

ação atualizada que faça mais sentido aos atores sociais que seriam os próprios 

trabalhadores ou usuários. (CECCIM, 2014). 

Para Celedônio (2013) a EPS objetiva transformar a prática profissional e o 

trabalho em si, ao capacitar o profissional da área da saúde no seu contexto de trabalho, 

com base na problematização, onde emergem os problemas e as necessidades de saúde 

da população. 

Há um clamor para que o NEUR conduza suas ações educativas com foco nas 

dificuldades individuas e coletivas, considerando as experiências dos profissionais que 

atuam no SAMU. A EPS tem como base a problematização que se configura pelo 

espaço que é dado para que os atores envolvidos no processo do trabalho ganhem voz.  

Esse achado configura-se como proposta para novas ações educativas, considerando tais 

apontamentos realizados pelos sujeitos da pesquisa. 

 A aprendizagem em serviço se alimenta da relação dialética entre esses pares de 

elementos com base em erros e problemas e se concentra na colaboração entre iguais. A 

situação de trabalho se torna também, desde a ótica de aprendizagem, situação de 

exploração e de investigação. (BRASIL, 2014) 

Considerar conhecimentos já estabelecidos, existentes advindo do cotidiano, se 

faz estratégia para que novas ações sejam implementadas, a partir do olhar do outro. É 

um desafio, quando transcende o que se coloca como política, envolvendo gestores e 

trabalhadores, causa reviravoltas, desorganiza, (re) organiza.   

Como processo inerente às relações que acontecem no cotidiano do trabalho, a 

EPS é  um dispositivo estratégico de gestão, que permite identificar a potência dos 

movimentos gerados pelos trabalhadores para transformar e melhorar processos, seja na 

gestão, na atenção, na formação ou no controle social da saúde. (BRASIL, 2015) 

São evidentes as tensões nesses processos: problematização sobre o processo de 

trabalho produz mobilização e questionamentos de várias ordens. Incômodo para gestão 

se não deseja democratizar processos de decisão ou não ter como enfrentar os 

problemas identificados.  (BRASIL, 2015) 

 A educação permanente em saúde trabalho valoriza a prática, oportunizando  

novas ações a partir da interação dos sujeitos envolvidos. A multiplicidade gera 
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potencial como um lugar onde os encontros favorecem a criação de oportunidades, onde 

o trabalhador inova sua maneira de agir, o que tem sido visto como possibilidades de 

gerar novas práticas. Com isso a aprendizagem significativa ganha forca, é um universo 

de encontros. O APH é rico se desenvolvendo no seu espaço com um misto de vínculos 

e categorias operantes. 

A ativação do aprendizado coletivo, no cotidiano do trabalho, traz ainda a 

riqueza de possibilitar o envolvimento de trabalhadores com diferentes 

vínculos, sejam eles servidores públicos, terceirizados, consultores, bolsistas 

ou estagiários, tendo em vista que o conhecimento não é originário apenas 

das instituições de ensino, e entendendo os processos de trabalho como 

práticas pedagógicas. (BRASIL, 2015) 

 

  A pesquisa aponta para um caminho, uma mudança a partir dos apontamentos 

expressos, o NEUR precisa compreender por meio dos trabalhadores que quando se 

trata de produção de conhecimento, deve introduzir nas suas ações modos que 

produzam resultados no desenvolvimento da prática, isto, tendo como parâmetro as 

informações dos que operam no cotidiano do trabalho e discutir a partir da concepção 

dos trabalhadores como percebem a aplicabilidade das ações educativas produzidas pelo 

NEU que deve se configurar como espaço de produção de saberes. É buscar o 

fortalecimento da execução da prática em um ambiente cheio de imprevisibilidade.  

 

5.3 - 3ª Categoria: “Nós”-críticos no mundo do trabalho: a imobilidade que 

movimenta 

 

      “São muitos nós, com isso quero deixar 

claro que nós somos muitos nós.”  

Merhy 

     Desatando os nós, o movimento que opera no 

cotidiano do trabalho no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU de 

Duque de Caxias. 

 

 

Esta categoria tem origem na oitava pergunta do questionário semiestruturado, 

buscou informações sobre a estrutura oferecida para o desenvolvimento das atividades 

no APH e o que vem interferindo ao ponto de comprometer a prática pré-hospitalar de 

qualidade no SAMU de Duque de Caxias a partir do olhar dos trabalhadores. Projetou-

se subsidiar informações relevantes que contribuísse que de acordo com o método 
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proposto chegássemos ao objetivo geral e respondêssemos também o terceiro objetivo 

especifico, como a terceira questão norteadora.  

A análise dos processos produtivos no interior de uma organização tem sido o 

grande desafio atual para compreender o modo de produção do cuidado, que por si 

mesmo traz inscrito no seu cerne a ação dos trabalhadores em relação consigo mesmo, 

com os usuários dos serviços de saúde e com os processos organizacionais. Esses 

estudos se complexificam na medida em que percebemos que uma organização qualquer 

não se movimenta apenas pelo comando das leis que tentam reger o seu funcionamento. 

(FRANCO & MERHY, 2007) 

A EPS torna o trabalhador criativo, operando em meio às imobilidades 

existentes no processo de trabalho, se no ambiente hospitalar isso muitas vezes se 

tornam um empecilho para produção do cuidado, então o que falar do APH, que se 

acontece lá, fora das quatro paredes do hospital, esse contexto precisa ser explorado 

para fortalecimento da prática de outros operadores, evidenciando as relações existentes 

nesse processo, no encontro com os pares e usuários do Sistema Único de Saúde. 

 

Temos que conversar sobre o nosso trabalho. Falar sobre o que pensamos o 

que sentimos e como fazemos. Escutar, da mesma forma, os colegas de 

equipe. É por meio desse processo de reflexão sobre o trabalho que 

poderemos melhorar nosso modo de trabalhar, nos sentindo mais fortes e 

potentes para conduzir situações de trabalho complexas. Mas isso não é tudo. 

Se também compreendemos que o cuidado em saúde deve estar centrado no 

usuário, devemos partir do usuário para refletir sobre o nosso trabalho. É a 

partir dessa compreensão – da importância das experiências concretas e 

centradas no usuário – que fazemos um convite para você perceber que todos 

nós fazemos Educação Permanente, mas muitas vezes não conseguimos parar 

para pensar e ver como aprendemos na vida. (BRASIL, 2014). 

 

 

 Reconhecer que o trabalhador é produtor do conhecimento e o mundo em que se 

insere é uma escola, ou seja, que o trabalho é uma escola permanente é uma mudança 

paradigmática no APH, já que este serviço se constrói como já mencionado, a partir de 

práticas referenciadas, isto é, a utilização de normas e protocolos, e nisso se embasa e 

nisto se âncora. Por outro lado, a incorporação da EPS vem para fortalecer essa 

aplicabilidade, sob a ótica do trabalhador, reflexivo, critico e criativo. O profissional 

que atua no APH deve ser versátil, moldável, pois atua em múltiplas situações.  

O trabalho não é uma categoria isolada do contexto produtivo e relacional. 

Ganha dimensão ativa na realidade a partir da ação dos sujeitos e se estrutura 

não como ato congelado no espaço tempo de uma Unidade ou Equipe de 

Saúde, mas sim como processo, que é dinâmico, se modifica e é atravessado 

por muitos interesses, tantos quantos são os sujeitos que interagem na 

atividade que lhe dá vida, o labor diário em torno da produção do cuidado. 
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Sendo assim, os sujeitos e sua ação cotidiana devem ser colocados em análise 

para revelar o modo como se produz o cuidado. (FRANCO & MERHY 2007) 

 

A proposta educacional que não considera a realidade se produz sobre fotos que 

não dialogam com os produtores, ou seja, aqueles que operam no processo de trabalho. 

Os profissionais do SAMU ao descreverem sobre suas dificuldades enfrentadas no 

cotidiano de suas ações na prática possibilitam a elaboração mapas que são uteis para o 

próprio desenvolvimento da prática. Conhecer de que maneira as relações intersetoriais 

e institucionais no APH se constituiu um caminho para incorporação da EPS de forma 

contextualizada.  

A aproximação proposta para possibilitar avaliação/análise em um mundo tão 

rico como é o processo de trabalho, complexo e dependente dos sujeitos reais 

- que, ao mesmo tempo produzem e são produzidos - se faz por meio de uma 

investigação que convoca como investigadores os próprios sujeitos do 

trabalho. Isso porque somente eles poderão dar voz ao mundo em que está 

imersa sua práxis produtiva; os atravessamentos e as transversalidades que 

vão dando o compasso tenso do estruturado e da Babel, que é a dos processos 

de trabalho em saúde; a potência das relações entre sujeitos, seus processos 

de subjetivação como produtores de novas potências do viver, na produção 

dos modos de caminhar a vida. (FEUERWEKER p.32, 2014) 
 

O APH produz por meio de seus produtores, isto é, os trabalhadores que operam 

no campo da prática, possibilidade de vida no outro, e pelo outro buscam espaços para 

que a execução do serviço garanta para o outro um atendimento rápido, que evite a 

morte, minimizando danos primários e secundários. 

Sanna (2007) em seu artigo sobre “os processos de trabalho em enfermagem” 

define processo de trabalho a luz de Marx como a transformação de um objeto 

determinado em um produto determinado, por meio da intervenção do ser humano que, 

para fazê-lo, emprega instrumentos. Ou seja, o trabalho é algo que o ser humano faz 

intencionalmente e conscientemente, com o objetivo de produzir algum produto ou 

serviço que tenha valor para o próprio ser humano. 

 

As cartografias do processo de trabalho devem buscar revelar nas relações 

que se constituem nesse território, as subjetividades que se atravessam a 

manifestação do diferente, a produção desejante de certos fluxos de cuidado, 

e também de “não cuidado”, o contraditório, o inesperado, desvios, 

estranhamentos, enfim, o rico universo que compõe a sinfonia que traduz o 

saber fazer diante do mundo que produz o cuidado nos seus distintos 

cenários.  (FRANCO & MERHY 2007).  

 

Os territórios demarcados pelos trabalhadores do SAMU descrevem os muitos 

nós que se apresentam durante o processo de execução do trabalho. Para que o serviço 

em saúde se execute de forma que produza resultados satisfatórios, no APH, isto 
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significa salvar vidas é preciso que se estruture o serviço para que o processo (o 

desenvolvimento da prática)  se produza resultados.  

D’Inocenzo et al (2006) em seu estudo de revisão integrativa sobre o movimento 

da qualidade nos serviços de saúde e de enfermagem, descreve com base nos conceitos 

produzidos pelo médico armênio radicado nos Estados Unidos Avedis Donabedian  

(1980;1998) sobre qualidade no serviço em saúde, enfatizando sobre os componentes: 

estrutura, processo e resultados, como descrito: 

 

 O componente  Estrutura corresponde às características relativamente 

estáveis e necessárias ao processo assistencial, abrangendo a área física, 

recursos humanos (número, tipo, distribuição e qualificação), recursos 

materiais e financeiros, sistemas de informação e instrumentos 

normativos técnico-administrativos, apoio político e condições 

organizacionais. 

 O componente Processo corresponde à prestação da assistência segundo 

padrões técnico-científicos, estabelecidos e aceitos na comunidade 

científica sobre determinado assunto e, a utilização dos recursos nos seus 

aspectos quanti-qualitativos. Inclui o reconhecimento de problemas, 

métodos diagnósticos, diagnóstico e os cuidados prestados. 

 O componente Resultado corresponde às consequências das atividades 

realizadas nos serviços de saúde, ou pelo profissional em termos de 

mudanças verificadas no estado de saúde dos pacientes, considerando 

também as mudanças relacionadas a conhecimentos e comportamentos, 

bem como a satisfação do usuário e do trabalhador ligada ao recebimento 

e prestação dos cuidados, respectivamente. 

Os trabalhadores pesquisados elencaram vários nós que atravessam o 

fazer/cotidiano comprometendo os resultados, o que se viu foi um escrito, um mapa, 

uma cartografia do trabalho vivo em ato, ou seja, aquilo que acontece na prática, no 

cotidiano do trabalhador, nas redes que se estabelecem no fazer diário.   

“É preciso local adequado para as viaturas; manutenção adequada para as 

viaturas; manutenção do ar condicionado da viatura.” ((CVE);“Infelizmente é o 
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próprio desinteresse das equipes pelos vários fatores operacionais, com tudo a 

estrutura oferecida é satisfatória”. (E); 

“Falta de conhecimento dos profissionais que trabalham no intra-hospitalar 

sobre a obrigação deste para com o paciente proveniente do APH e falta de 

conhecimento dos mesmos sobre as atribuições do SAMU e os tramites necessários 

para o contato com o mesmo”. (M); 

“Digo que a Central de Regulação Médica deveria  posicionar-se  antes equipe chegar, 

ou seja, primeiro contactar o hospital, principalmente casos clínicos.”(TE) 

A EPS traz diversas possibilidades metodológicas para os coletivos se 

colocarem em análise e se produzirem de outros modos. Mapas analíticos, Fluxograma 

Analisador  e Rede de Petição e Compromissos são algumas das ferramentas que 

permitem perceber a micropolítica do trabalho vivo e morto em ato, operando as 

tecnologias e a construção dos produtos e os resultados dos atos produtivos, e a 

composição tensa dos CAMPOS onde opera: a política, a organização e a produção da 

saúde. (FEUERWEKER p.33, 2014) 

Segue quadro contendo os territórios indicados pelos colaboradores, que 

identificam nós críticos no processo de trabalho do SAMU que surgem  como proposta 

para que o NEU incorpore a EPS para além do território institucional, pois o 

atendimento pré-hospitalar exige integração dos serviços.  

Quadro 8:  Territórios Mapeados, 2016 

Territórios Mapeados 

Estrutura inadequada  Comunicação Ineficaz entre os 

serviços 

Desinteresse 

Falta de Equipamentos Problemas com a Central de 

regulação Médica 

Falta de vontade política 

Viaturas sem manutenção Hospitais sem vagas Desinteresse do próprio 

trabalhador 

Déficit de Insumos Unidades hospitalares sem 

entrosamento com as equipes do 

SAMU 

Falta de incentivo para os 

trabalhadores 

 Territórios Mapeados, Laprovita 2016.  

 

 Os profissionais do APH móvel se deparam que diversas situações que irão exigir  

competência, habilidade e rápido raciocínio, ou seja, capacidade de resolução, mesmo diante de 

territórios áridos, íngremes, secos terá que reinventar, criar novas rotas, linhas colaterais, que 

não comprometam a técnica utilizada, viabilizando um cuidado centrado.  

 



98 
 

No território, para começar é importante produzir um olhar interessado não 

somente para buscar e reconhecer os problemas, mas também as 

potencialidades, os recursos, as redes sociais, a produção das relações. Há um 

investimento a ser feito no reconhecimento dos modos de viver, dos 

contextos, arranjos, saberes, crenças e valores com que os diferentes grupos 

populacionais e indivíduos produzem suas conexões e sua vida e, por 

extensão, sua saúde. (FEUERWEKER p.33, 2014) 

 

 A incorporação da EPS no NEUR propõe que por meio da reflexão das práticas que  

trabalhadores que ainda não vivenciaram uma determinada situação, passem a enxergar pelo 

olhar do outro, e o olhar de si mesmo no trabalho, a possibilidade advinda daquela prática que 

ocorreu em território adverso, seja relacional, estrutural ou outro território que ora se apresenta 

se como um referencial para suas ações no seu cotidiano do trabalho. 

 

O processo de ensino-aprendizagem se desenvolve com base em trocas entre 

os sujeitos envolvidos: quem aprende e quem ensina estão intimamente 

integrados num processo de partilha de conhecimentos, vivências e 

sentimentos pautados na comunicação entre os pares. (CICONET at al 2008 

p.3) 

 

A EPS tem como princípio movimentar os trabalhadores, torná-los móveis em 

meio a entraves que se deparam no movimento do trabalho. Isso é uma escola! Uma 

realidade que deve ser vista, e mais falada.  A criação de espaços para discussão dentro 

do trabalho se faz um portal que abre possibilidades para um aprendizado e apresenta, 

gera caminhos para realização da prática reflexiva.  

 

Pretende-se que os processos pedagógicos transcendam a simples aquisição 

de conhecimentos e habilidades intelectuais e psicomotoras e se apresentem 

como uma alternativa política para enfrentar o problema da fragmentação dos 

serviços e das ações de saúde, buscando o desenvolvimento de 

potencialidades individuais e coletivas que favoreçam compromissos com o 

aprimoramento dos processos de trabalho. A problematização das situações 

enfrentadas nos coletivos é a principal estratégia para o desenvolvimento da 

aprendizagem, pois possibilita a oportunidade de transformações efetivas e a 

construção conjunta da autonomia dos sujeitos e equipes, valendo-se do 

diagnóstico e do planejamento compartilhados, base para o desenvolvimento 

das mudanças esperadas. (BRASIL,2015). 

 

 

O NEUR de Duque de Caxias pode se utilizar da EPS para qualificar os 

profissionais que atuam no APH considerando as vivências e dúvidas surgidas no fazer 

cotidiano para que este seja repensado, pois o serviço pressupõe um atendimento rápido, 

eficaz e seguro. Assim, a EPS auxilia a identificar, analisar e repensar as ações 

individuais e coletivas do trabalho realizado e encontrar, com base nas experiências 

vividas no cotidiano, as soluções mais pertinentes para as dificuldades que venham a 

surgir. 
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 É importante enfatizar que os profissionais que atuam na área da emergência não 

têm a oportunidade de voltar ao manual de estudos para determinar o adequado 

tratamento do paciente após chegarem ao local e antes de atendê-lo. Os conhecimentos 

e as habilidades precisam estar ativados de forma constante porque a ação a ser 

desenvolvida necessita de precisão, rapidez e habilidade na execução. (DIVINO et al 

2009) 
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CAPÍTULO 6: RESULTADOS DAS OFICINAS  

 

 Antes de descrever as oficinas realizadas, deve-se destacar que a análise 

realizada anteriormente dos questionários serviu de base para planejar e propor as 

oficinas de educação permanente no SAMU do município de Duque de Caxias.  

 O planejamento foi realizado de forma a ratificar a análise dos questionários, 

ou seja, fortalecimento dos conceitos da EPS e sua incorporação nas práticas educativas 

do NEUR, considerando o trabalho como espaço educativo e os colaboradores como 

sujeitos participantes deste processo que se faz por meio de práticas do cotidiano e estas 

serviram como tema principais das situações problemas trabalhados nas oficinas que 

tiveram como proposta ratificar as diretrizes do núcleo e incorporação de um fluxo para 

EPS nas ações educativas. 

Utilizou-se como metodologia a problematização, com base no arco de 

Maguerez  que parte da observação da realidade, identifica possíveis problemas e o 

grupo seleciona os pontos chave a serem, em um primeiro momento, refletidos 

individualmente para depois serem discutidos na teorização, elaborando estratégias e 

formulando hipóteses de soluções, que serão sintetizadas e devolvidas à realidade, 

aplicadas ao problema em questão, terminando com a construção e transformação da 

própria realidade (MELO; QUELUCI; GOUVEIA, 2014). 

A escolha da metodologia da problematização se deu a fim de se caminhar em 

consonante com a PNEPS e com os conceitos de Emerson Merhy, que nos convoca a 

pensar junto com a proposta metodológica desse estudo, pautada na pesquisa-ação 

(Thiollent, 2011) que visa investigar e intervir favoravelmente frente ao 

equacionamento de determinado problema, ao longo do seu desenvolvimento, e, como 

resultado desse processo, produzir novos conhecimentos.  

A PNEPS sugere problematizar as práticas, identificando primeiramente o 

problema, ampliando o conhecimento, desenvolvendo competências específicas e da 

equipe para, então, buscar soluções, colocá-las em prática e avalia-las (BRASIL, 2009) 

Além disso, Rocha (2014) sugere que o uso dessa metodologia seja o guia para 

a abordagem nas atividades coletivas, pois os grupos requerem metodologias 

participativas, contextualização, adequação ao tempo disponibilizado para os encontros, 

às narrativas pessoais e aos recursos pedagógicos disponíveis para propiciar a 

oportunidade de aprendizagem, crescimento e reflexão. 
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6.1 - Demarcando os encontros: espaço das oficinas 

 

As oficinas ocorreram no hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, 

localizado no município de Duque de Caxias, base das equipes de suporte básico e 

avançado de vida. O SAMU tem suas particularidades, diferente do serviço hospitalar, 

pois as equipes  ficam de “prontidão”, sendo acionadas pela Central de Regulação 

Médicas – Cisbaf para atenderem  demandas de urgências, solicitadas por usuários do 

SUS, a qualquer momento.    Tal particularidade se apresentou como um desafio, pois 

havia e de fato ocorreu, a possibilidade de serem acionados no momento das oficinas.  

Foram realizadas sete oficinas com 34 participações, sendo que 5 trabalhadores 

participaram de mais de uma oficina, ou seja, 29 profissionais participaram desta etapa.     

A dinâmica utilizada ocorreu por meio de uma apresentação em PowerPoint 

denominada: “Conceitos, saberes: caminhos para incorporação da educação 

permanente”, elaborado com base nas categorias que emergiram na análise das 

respostas dos questionários.  

 

                Quadro 9: Participantes das oficinas 

1ª OFICINA  

(11/10/16) 

2ª OFICINA 

(11/10/16) 

3ª OFICINA 

(11/10/16) 

4ª OFICINA 

(12/10/16) 

5ª OFICINA 

(14/10/16) 

TOTAL 

Participantes Participantes 

 
Participantes 

 
Participantes 

 
Participantes 

 

 

 
34 

 
M: 02 CVE: 02 E:02 E:02 M: 01 

E: 01 T.: 03 

 
 

T: 01 CVE: 04 E: 01 

T: 03 T: 04 T: 01 

CVE: 05 
 

Enf.: 04 
 

 

CVE: 02 
 

 

 

11 (32,35%) 5 (14,70%) 3 (8,82%) 10 (29,39%) 5 (14,70%) 100% 

Observação: 5 profissionais participaram de mais de uma oficina 

                   Participantes das Oficinas, (Laprovita, 2016) 

 

Quanto ao conteúdo, os slides apresentaram-se da seguinte forma: 

1) Temática: Construção de fluxos para incorporação da Educação 

Permanente; 

2) Proposta das oficinas segundo o Ministério da Saúde, 2015; 

3) Situando os participantes: descrevendo o número de participantes da 

primeira fase da coleta de dados da pesquisa e apresentação das categorias 

oriunda dos Questionários;  



102 
 

4) Objetivo das Oficinas: Ratificar as diretrizes do NEU, tendo como premissa 

a PNEPS (Educação Permanente em Saúde) e Construir fluxo para 

incorporação no NEUR; 

5) Metodologia das oficinas apresenta aos participantes:  

 Tempo de duração: 40 minutos ou mais, desde que haja consenso 

do grupo participante;  

 A discussão tem por objetivo responder a seguinte questão: Quais 

os fluxos podem ser construídos para incorporação da EPS como 

ação educativa no cotidiano SAMU? 

 Os profissionais foram representados pelas iniciais de suas 

categorias, seguindo a metodologia proposta: M (médico); E 

(enfermeiro); Técnico de Enfermagem (TE) e Condutor de 

Veículo de Emergência (CVE), sendo utilizada antes da emissão 

de uma opinião ou questionamento; 

  

6) Quadro demonstrativo denominado: “Conceitos e saberes: caminhos para 

incorporação da Educação Permanente no Núcleo de Educação em 

Urgência”, com cinco colunas com a seguinte configuração: 

 Primeira Coluna: Diretrizes para incorporação da EPS no NEU com 

base nas portarias:  

 Portaria MS 1864/03: Institui o componente pré-hospitalar 

móvel território nacional; 

 Portaria MS 198/04: Institui a PNEPS como estratégia do 

SUS para formação e desenvolvimento dos trabalhadores; 

 Portaria MS 1.996/07: Dispõe sobre novas diretrizes e 

estratégias para implantação da PNEPS no SUS, e, 

 Portaria 20/SMS/16: Estabelece a implantação do Núcleo de 

Educação em Urgência – NEUR no SAMU de Duque de 

Caxias, no âmbito da Secretaria Municipal de Duque de 

Caxias – Rio de Janeiro. Em Duque de Caxias, o Núcleo de 

Educação em Urgência é identificado pela sigla NEUR. 
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 Segunda Coluna: Educação Permanente VS Educação Continuada: 

Descreve como os profissionais, ao responderem os questionários 

conceituaram e identificaram EPS; 

 Terceira Coluna: Conceito de Educação Continuada; 

 Quarta Coluna: Conceito de Educação Permanente; 

 Quinta Coluna: Categorias Propostas a partir da analise dos 

questionários: 

Primeira categoria: ”Conceituando saberes: o modelo tradicional 

a valorização do trabalho como fonte de aprendizagem”  

Segunda categoria: “Reflexo no cotidiano para além dos 

protocolos:  propostas para ações de educação no NEU”  

Terceira categoria: “Nós críticos no mundo do trabalho: a 

imobilidade que movimenta”; 

 Sexta Coluna: Preenchida a partir das sugestões dos participantes 

das oficinas, tendo como objetivo ratificar as diretrizes do 

NEUR e elaborar fluxo para incorporação da EPS nas ações 

educativas.  

1ª OFICINA: 

 Com o propósito de responder o terceiro objetivo especifico da pesquisa, a fim 

de atingir o objeto de estudo, ou seja, readequar o NEUR a lógica da EPS, esta oficina 

foi realizada no dia 11 de outubro de 2016, na base do SAMU que fica localizado no 

hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias. Nesta base existe 

um quarto para cada unidade de socorro, ou seja, um para os profissionais das Unidades 

de Suporte Avançado de Vida (USA) e outro para os profissionais da Unidade de 

Suporte Básico de Vida (USB).   No APH o agrupamento de profissionais da mesma 

unidade facilita o processo de acionamento na hora da ocorrência, diminuindo o tempo 

resposta dos atendimentos. Neste dia os colaboradores das (USB) foram convidados 

para fazerem parte da oficina, unindo-se aos profissionais que se faziam presentes, estes 

“proprietários” do espaço. 

A oficina teve inicio as 8:00 horas, no período da manhã. Os profissionais 

precisam cumprir as rotinas do serviço, ou seja, estão envolvidos nos cumprimentos das 

obrigações de suas funções. Ademais, podem ser acionados a qualquer momento pela 

Central de Regulação Médica para realizarem atendimentos ou acionamento direto para 
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de situais pontuais oriundas dos usuários do SUS. Tal contexto se apresentou como 

desafio para realização desta oficina. 

 Estiveram presentes 11 profissionais distribuídos pelas seguintes categorias: 2 

médicos (M); 1 enfermeiro (E); 3 Técnicos de Enfermagem (TE) e 5 Condutores de 

Veículo de Emergência (CVE) . De início o pesquisador agradeceu a presença de todos 

reconhecendo o esforço dos que ali estavam, até porque alguns já haviam saído de 

plantão, fato que demonstrou interesse pelo tema pesquisado.   

A proposta da oficina é criar fluxos para que a EPS seja incorporada no NEU e 

reforçar as diretrizes da PNES e do NEUR do SAMU de Duque de Caxias. As 

categorias que tiveram origem nos questionários corroboram com o objeto da pesquisa 

em curso, onde trabalhadores destacam a necessidade de que as ações do NEU valorize 

a parte teórica, contudo, considere as necessidades emanadas na prática no cotidiano.  

 Logo o pesquisador deu inicio a apresentação Dos resultados referentes aos 

questionários através de um quadro denominado: “Conceitos, saberes: caminhos para 

incorporação da educação permanente no NEUR” elaborado com base nas categorias 

que emergiram na análise das respostas dos questionários.  

   O pesquisador apresentou o conteúdo descrevendo a trajetória da pesquisa, 

mencionando as diretrizes das portarias ministeriais (Ministério da Saúde). Comunicou 

aos presentes que o NEUR (assim denominado o Núcleo de Educação em Urgência de 

Duque de Caxias) já possuía suas diretrizes, tendo como base a PNEPS, pois fora 

reconhecido por meio de portaria (SMSDC 20/2016) no âmbito da Secretaria Municipal 

de Saúde de Duque de Caxias, tais informações estão agrupadas na primeira coluna do 

quadro apresentado. 

Após a apresentação em curso, o pesquisador perguntou se todos haviam 

entendido a proposta, neste momento um (TE) mais esclarecimentos, sobre reforçando 

os conceitos de EPS e EC.  Logo, espaço se tornou um ambiente de varias discussões 

mediadas pelo pesquisador. 

Os trabalhadores apontam que quando estão de serviço tem dificuldades de 

participarem dos encontros realizados pelo NEUR conforme se destaca: “Esse cursos 

com a pessoa trabalhando é errado, tem que ser fora do trabalho” 

(CVE);“Disponibilizar mais de um dia para realizar os cursos, no próprio dia do 

trabalho não hã condições” (E); “Todos os cursos que tiveram no meu plantão eu não 

assisti nenhum, pois toda hora a Central de Regulação me chamava” (E). 
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 Em certo momento, ao serem perguntado sobre a possibilidade de se criar um 

fluxo considerando com base no dia-a-dia, nas experiências de cada profissional e suas 

vivências, foram enfáticos ao afirmarem que esse processo deveria partir da gestão: “É 

questão de gestão, se o chefe chegar e pedir pra pessoa ela vai” (CVE);“Da mesma 

forma que você organizou [...], mas tem que ser no primeiro momento, se não as 

equipes se dispersam” (E); “A unificação desse movimento de quando reunir e por que 

reunir deve partir da gestão para padronização de como chegar aqui para treinar” (E). 

 Alguns descreveram “ações em movimentos” a partir do próprio trabalhador, 

como se segue: “Tivemos aqui um sistema de simulação, uma coisa muito informal, 

uma iniciativa dos colegas, como não foi uma coisa oficial não deu certo.” 

(CVE);“Fazíamos nosso próprio treinamento [...] mais ai parou porque não teve 

incentivo.” (CVE). 

  Um participante propõe que o NEUR busque nos profissionais do SAMU 

parceiros para incorporação de práticas educativas. “Acho que o núcleo deveria 

procurar saber dos próprios profissionais quais seriam as suas principais dúvidas e o 

que ela poderia contribuir dentro do treinamento. Mas não precisa ser muito formal, 

porque muito formal assusta”. 

 O processo educativo fundamentado na EPS é visto como possibilidade de 

desatar nós críticos que comprometem a qualidade do atendimento pré-hospitalar, tal 

como se apresenta abaixo: “Problemas com a central, precisamos chamar o pessoal 

aqui para discutimos a realidade”.  O grupo foi convocado a buscar soluções para os 

problemas que foram colocados buscando saídas para a educação permanente se de no 

cotidiano do SAMU de Duque de Caxias. A oficina teve o tempo estimado de 40 

minutos, sendo declarado seu término com o consentimento de seus participantes. 
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2ª OFICINA 

 

Seguindo o mesmo modelo metodológico exposto na oficina anterior para 

alcance dos objetivos descritos, esta oficina foi realizada no dia 11 de outubro de 2016, 

na base do SAMU que fica localizado no hospital Municipal Moacyr Rodrigues do 

Carmo, Duque de Caxias,  no quarto dos profissionais da Unidade de Suporte Básico de 

Vida (USB).  

Teve inicio as 9:10 horas, no período da manhã,  estiveram presentes 5 

profissionais distribuídos entre as seguintes categorias 2 Condutores de Veículo de 

Emergência (CVE) e 3 Técnicos de Enfermagem (TE),  1  já havia participado da 

anterior, o pesquisador agradeceu, destacando como relevante a participação. 

Logo o pesquisador deu inicio a apresentação dos resultados referentes aos 

questionários através de um quadro denominado: “Conceitos, saberes: caminhos para 

incorporação da educação permanente no NEUR”, elaborado com base nas categorias 

que emergiram na análise das respostas dos questionários. 

  O pesquisador apresentou o conteúdo descrevendo a trajetória da pesquisa, 

mencionando as diretrizes das portarias ministeriais (Ministério da Saúde). Também 

comunicou aos presentes que o Núcleo de Educação em Urgência de Duque de Caxias 
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já possuía suas diretrizes, tendo como base a PNEPS, pois fora reconhecido por meio de 

portaria (SMSDC 20/2016) no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de 

Caxias, tais informações estão agrupadas na primeira coluna do quadro apresentado, 

conforme proposta metodológica. 

O pesquisador se apoderou de apontamentos da oficina anterior, pulverizado 

durante a apresentação. A ideia foi partilhar as experiências relatadas possibilitando 

confluência com a realidade, com isso, maior aproximação coletiva dos problemas e 

soluções a serem construídas. 

Ao serem confrontados com a possibilidade de se tornarem componentes do 

processo de aprendizagem, um participante, ou seja, um (TE), vê no enfermeiro a 

possibilidade de captura de uma prática pautada em conhecimentos e experiências. “Eu 

acho que vocês como enfermeiros, experientes, que sabem do serviço de emergência, 

deveriam de 15 em 15 dias para atualizar nossas práticas. A gente precisa aprender 

coisas novas, de mais atenção.” (TE)  

As falas desencadearam demandas, tijolos para construção daquilo que se 

objetiva nesta pesquisa. Em certo momento, muito aflito um participante (TE), 

descreveu sua experiência, conforme descrito: “Certo dia, estava em uma unidade 

hospitalar, com um paciente. Fui questionada pela enfermeira desta unidade por que eu 

havia levado o paciente para aquela unidade sem a companhia de um profissional 

médico, já que era técnica de enfermagem. Gelei, e não consegui responder por que 

não tinha conhecimento da legislação.” (TE). Diante do exposto, reforcei que a 

valorização do profissional, tem lugar na PNEP, recebendo a seguinte, replica: 

“Valorizar é treinar a equipe para saber o que se esta falando quando é questionada 

nas unidades de saúde”(TE).   

Neste momento abriu-se um espaço para os profissionais refletissem sobre a 

postura que deveriam tomar diante de experiências tão impactantes: “A postura do 

profissional no momento da tensão por si pode ser um processo educativo” (TE). 

A fim de buscar soluções para as questões explicitadas, os profissionais foram 

convidados a produzirem saídas, rotas de fugas, viabilidades para não ficarem retidos 

nos nós com base nos conceitos estabelecidos pela PNEP. Destaco as seguintes falas: 

“acho que vocês da Coordenação deveriam ir às unidades e fazer uma reunião e 

descrever o papel do SAMU.” (TE); “Educar as UPAs (Unidades de Pronto 

Atendimento), os entraves interferem no trabalho” (TE). “Problemas no recebimento 
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dos pacientes pelas unidades, o comportamento dos profissionais geram tensões.” 

(CVE). 

Diante de tantas questões colocadas o pesquisador, indaga aos profissionais 

como poderíamos esta se educando para o enfrentamento dessas questões, eis as 

respostas: “ fazer um trabalho nas UPHs, (Unidades de Pronto Atendimento), fazer 

esse núcleo lá também, fazer palestras; explicar o trabalho da gente, a gente não tá 

aqui brincando, a gente tá lidando com vida, é um trabalho do SUS, eu não posso 

negar  um atendimento, eu estou aqui para isso, para trabalhar, para fazer o 

atendimento.” (TE). 

“A forma que a gente é educado, tem que educar também as unidades a receber 

e não discriminar porque é o Técnico de Enfermagem, nós temos treinamento para 

isso!” 

A oficina teve o tempo estimado de 40 minutos, tempo em que se buscou extrair 

dos participantes possíveis caminhos visando construir fluxos para incorporação da EPS 

as práticas educativas do NEU e seu término se deu por consenso de seus 

participantes.

 

 

3ª OFICINA: 
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Seguindo o mesmo modelo metodológico exposto nas oficinas anteriores e 

alcance dos objetivos descritos, esta oficina foi realizada no dia 11 de outubro de 2016, 

nas instalações da UPABM (Unidade de Pronto Atendimento Beira Mar), que fica ao 

lado do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo - Duque de Caxias. Teve 

inicio as 11:10 horas, no período da manhã,  estiveram presentes 3 profissionais 

distribuídos entre as seguintes categorias 1 Técnicos de Enfermagem (TE) e 2   

Enfermeiros.  

Logo o pesquisador deu inicio a apresentação dos resultados referentes aos 

questionários através de um quadro denominado: “Conceitos, saberes: caminhos para 

incorporação da educação permanente no NEUR”, elaborado com base nas categorias 

que emergiram na análise das respostas dos questionários. 

  Como nas oficinas anteriores, o pesquisador apresentou o conteúdo 

descrevendo a trajetória da pesquisa, mencionando as diretrizes das portarias 

ministeriais (Ministério da Saúde). Também comunicou aos presentes que o Núcleo de 

Educação em Urgência de Duque de Caxias já possuía suas diretrizes, tendo como base 

a PNEPS, pois fora reconhecido por meio de portaria (SMSDC 20/2016) no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, tais informações estão agrupadas na 

primeira coluna do quadro apresentado, conforme proposta metodológica. 

Mas uma vez o pesquisador lançou mão do acervo de informações advindas dos 

encontros anteriores, com foco no fortalecimento da diferença entre EC e EPS, para o 

fortalecimento da proposta de incorporar o trabalhador nas ações educativas do NEUR e 

assim estabelecer caminhos a serem trilhados pela EP no SAMU de Duque de Caxias. 

Logo, deu-se inicio as discussões. Um enfermeiro destaca que um caminho seria 

se aproximar do contexto sua prática: “Ter contato com os profissionais e perguntar 

como foi à ocorrência e o que viram de diferente” (E). 

Em certo momento os temas EC e EPS transitaram no espaço, recebendo 

definições interessantes de alguns trabalhadores, eis um importante comentário: “A 

educação continuada caminha junto com a educação permanente. A educação 

continuada esta aqui para ensinar os protocolos, a educação permanente precisa andar 

junto com a educação continuada. A educação permanente veio sanar as dificuldades 

da educação continuada” (E). Seguindo essa linha outro profissional faz outro 

comentário: “Nem sempre o problema é estrutural, às vezes o profissional não sabe se 

utilizar dos protocolos.” (E)  
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Aproveitando esse importante momento, os participantes foram convidados à 

construção a partir de suas experiências, de propostas que possibilitem práticas 

educativas implicadas aos conceitos da EPS. O pesquisador se utilizou da seguinte 

questão norteadora: Como o NEUR poderia incorporar a educação permanente? 

Destaco algumas propostas: “Marcar duas vezes no mês para que as pessoas 

participem” (E); “Fazer palestras para discutir protocolos, o porquê eu faço?” 

(E);“Na hora da entrega dos RAPHs, poderia se fazer uma dinâmica” (E). 

Um dos participantes vê que a gestão por meio de incentivos tem a possibilidade 

de inserir seus colaboradores no processo nos processos educativos: “Sistema de folga 

seria um meio de atrair” (TE). 

A relação pré e intra-hospitalar no processo de trabalho também vieram à tona, 

de forma rica o espaço foi sendo preenchido de sugestões pautadas nas experiências dos 

participantes, indicando possíveis caminhos, como se descreve: “Acho que a gente tem 

que fazer uma reunião entre as unidades hospitalares e o SAMU: primeiro para 

conhecer as equipes e esclarecer dúvidas, conhecer a realidade do SAMU” (E);“Se 

fizermos uma dinâmica, entre os profissionais do SAMU e o hospitalar, isso facilitaria 

o processo de recepção dos pacientes.” (E). 

Os trabalhadores observam que a informação dentro do processo de atendimento 

é de fundamental importância, mas descrevem  às deficiências da Central de Regulação 

Médica, quando apontam: “O problema é sempre o acionamento da central”. (E). 

“Criar um grupo de aviso SAMU, ou seja, avisar a unidade que está a caminho” (E). 

“Criar um grupo no WhatsApp para informar o destino do paciente” (E). 

 Em certo momento, como se ocorresse um olhar para dentro de si, um dos 

participantes destacou a importância o enfermeiro considerando sua atribuição de 

supervisor. Quando afirma: “O enfermeiro é supervisor do plantão, quando a equipe 

tem um problema aciona o enfermeiro” (E). 

Esta oficina teve o tempo estimado de 35 minutos, terminando após consenso do 

grupo. 
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4ª OFICINA 

Seguindo o mesmo modelo metodológico exposto nas três oficinas anteriores 

esta oficina foi realizada no dia 13 de outubro de 2016, na base do SAMU que fica nas 

dependências do hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias, 

essa oficina foi realizada no quarto da Unidade Básica de Saúde (USB).  

Teve inicio as 10:30 minutos, período da manhã, presentes 10 profissionais 

distribuídos em suas respectivas categorias: 2 Enfermeiros; 4 Condutores de Veículo de 

Emergência e 4 Técnicos de Enfermagem. Destaco que 1 Enfermeiro e 1 Condutor de 

Veículo de Emergência, foram participantes de oficinas anteriores. Isto, de fato 

favoreceu o aprofundamento do objeto da pesquisa. Durante a oficina a equipe de SBV 

foi acionada para atender uma ocorrência. 

  Como nas demais vezes, foi apresentado o conteúdo descrevendo a trajetória da 

pesquisa, sendo anunciado aos presentes que o Núcleo de Educação em Urgência, 

denominado por nós de NEUR, já possuía suas diretrizes, tendo como base a PNEPS, 

pois fora reconhecido por meio de portaria (SMSDC 20/2016) no âmbito da Secretaria 

Municipal de Saúde. Foi evidenciado, que tal fato, atende aos objetivos da pesquisa, 

formalizando as diretrizes para incorporação da EPS no núcleo. 
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Dando prosseguimento, fez a seguinte a observação: “EPS trabalha com a 

formação no trabalho, pega o conhecimento já adquirido com relação à utilização de um 

protocolo e traduz isso em conhecimento”.  Os trabalhadores concordam que o APH, 

produz experiências. “Cada plantão é uma nova experiência!” (TE). 

O tema protocolo veio à baila: “O protocolo é à base do nosso serviço, a gente 

tem que obedecer ao protocolo [...] para que a gente consiga desempenhar nosso 

trabalho” (TE). 

Esse encontro possibilitou diagnosticar, a partir das vozes, pontos importantes 

que tem relação com a mudança de ótica do NEUR em suas atividades educativas. “Só 

tenho uma critica a fazer em relação à prática, a gente tem muita teoria” (TE);  “A 

teoria é a base de tudo, mas agente precisa de prática” (TE); “O NEUR ajudou muito, 

mas a gente precisa de mais prática, de pessoas que digam vamos sentar aqui, vamos 

pro chão” (TE) 

Um trabalhador ao pedir a palavra, coloca no “ar” questões sobre o 

comprometimento: “O comprometimento do trabalho em si, a primeira coisa que os 

colegas que estão aqui deveriam decidir a fazer [...] tem muito colega que não tem 

comprometimento com o serviço” (CVE). “Às vezes há deficiências, mas nem sempre 

por causa dos gestores e sim por falta de comprometimento dos companheiros, lidamos 

com vidas!” (CVE). 

Voltando ao campo da prática novamente, fez a seguinte indagação pelo 

facilitador inserido no grupo, neste caso, o pesquisador: “Como incorporar uma 

conduta que privilegie, mas a questão da prática, tendo a EPS como referencial?”. 

Algumas pontes foram aparecendo: “Um dos maiores problemas é conseguir 

reunir todos aqui no SAMU, todo mundo trabalha outro e tem dificuldades [...] seria 

interessante o que estamos fazendo hoje, por exemplo, equipe da básica, da avançada 

reunida, trabalhar por plantão” (E);“No plantão tira-se 20 minutos, hoje a gente vai 

fazer KED” (E);“Acho que o núcleo tem identificar alguém no nosso meio que tenha 

habilidade” (TE). 

Neste contexto a figura do enfermeiro volta a configurar-se como relevante: “É 

sempre bom ter o enfermeiro na hora para orientar, tem outras habilidades, vejo 

sempre como uma referência”. (TE). Em contrapartida esse enfermeiro também 

necessita de proximidade com a prática: “Eu sinto falta da prática do trauma e 

atendimento clinico” (E). 
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Um dos participantes, que esteve em outras oficinas, destacou que percebeu por 

meio das falas que fica bem claro que a única dificuldade que todos têm é a mesma, é a 

prática e todo mundo pediu ao NEUR que estipulasse isso como obrigação: “O que a 

gente discute aqui, é a mesma deficiência de ontem, é a mesma da equipe de hoje, é na 

prática que você evolui”. (CVE) 

Após quase 50 minutos de apontamentos, todos concordaram em terminar a 

oficina. O pesquisador agradeceu novamente a todos, enaltecendo o aprofundamento 

dos assuntos abordados que serão incorporados como subsídios para concretude da 

pesquisa. 

 

 

 

5ª OFICINA: 

 

Dando prosseguindo a fase da coleta de dados, que segue o mesmo modelo 

metodológico exposto nas oficinas anteriores, no dia 14 de outubro de 2016, na base do 

SAMU que fica nas dependências do hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, 

sendo acolhida no quarto da USA. 
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 Teve inicio as 07:30 minutos, período da manhã, estiveram presentes 5 

profissionais distribuídos por suas respectivas categorias: 1 Enfermeiro; 2 Condutores 

de Veículo; 1 Médico e 1 Técnico de Enfermagem.  

Feita as considerações sobre a dinâmica da oficina e apresentação do conteúdo 

que descreve a trajetória da pesquisa, foi noticiado aos presentes que NEUR, já possuía 

suas diretrizes, tendo como base a PNEPS, pois fora reconhecido por meio de portaria 

(SMSDC 20/2016) no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, incorporando o NEP – 

Núcleo de Educação Permanente no SAMU de Duque de Caxias. Este fato atende aos 

objetivos da pesquisa, formalizando as diretrizes para incorporação da EPS no núcleo 

conforme proposto. 

Após a explanação supracitada, o pesquisador contextualizou a importância do 

NEP na estrutura do SAMU, potencializa as ações do NEUR. Ressaltando, é uma 

proposta do Ministério da Saúde, se instituindo como uma política. Mas uma vez o tema 

EPS e EC é colocado ao grupo, logo seus participantes expressam suas concepções: “A 

EC a gente consegue isso de várias formas, pegando um livro ou fazendo um curso 

externo” (M) 

Com relação à EP neste momento emerge um relevante comentário: “A questão 

da EP que vai ao encontro mais da nossa realidade dos problemas que a gente enfrenta 

é algo bastante relevante.” (M).  

Fez-se a mesma uma observação, já apresentada nas oficinas anteriores, que 

propõe que a incorporação EP no SAMU, se dê além dos muros, indo nos pontos de 

conexão entre os serviços. Conforme descrito: “Seria de grande valia se a EP incluísse 

os responsáveis ou pessoas possa fazer por nós dentro do fluxo da rede” 

Neste momento, já com 15 minutos de oficina, tivemos que interromper a 

oficina, pois as equipes que estavam participando foram acionadas pela Central de 

Regulação Médica. 
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CAPÍTULO 7:  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS OFICINAS 

 O presente estudo buscou construir diretrizes e fluxos para que a educação 

permanente seja realidade no SAMU de Duque de Caxias por intermédio das ações no 

trabalho, considerando as proposições dos trabalhadores protagonistas o APH no 

município. Além da PNEP essa discussão se pautou nos conceitos do teórico Emerson 

Elias Merhy e outros autores que abordam a mesma temática, a finalidade foi a 

construção do produto a que se propõe esta pesquisa.  

 

7.1 - O gestor no processo de incorporação da EPS: 

 

 A solução do problema apresentado na pesquisa nos revela por meio dos 

resultados, tanto dos questionários como os resultados das oficinas realizadas que 

trabalhador quando inserido na construção de propostas a serem incorporadas no 

processo de trabalho, neste caso, ações educativas, são caixas que se abrem revelando 

um profundo conhecimento do processo de trabalho, possuidores de experiências 

conseguem demarcar no terreno percorrido no cotidiano, trilhas, pontes, obstáculos, 

rios.   

No cotidiano do trabalho em saúde, na intimidade dos encontros, os 

trabalhadores transitam no processo de trabalho com grande liberdade de ação, pois 

criam “linhas de fuga” quando os sistemas produtivos não correspondem a suas 

expectativas. (MERHY, FRANCO, 2007 apud FEUERWEKER, 2014). 

O gestor deve considerar esse fato, inserido o trabalhador no processo de tomada 

de decisão, o que pode ser um desafio quando se fala em educação permanente.  

O convite, portanto, é para que os trabalhadores sejam protagonistas nos 

processos de ensino-aprendizagem, enquanto atores reflexivos e aptos a 

propor inovações na atenção e na gestão da Saúde. A EPS pode contribuir em 

uma dimensão política, em defesa do SUS; pedagógica, enquanto ativadora 

do ensino-aprendizagem no cotidiano do trabalho; e como dispositivo de 

fortalecimento da gestão, ao possibilitar pactuações que podem transformar 

práticas de saúde, por meio dos encontros e da corresponsabilização entre 

gestores e equipes de trabalho. (BRASI, 2015, p.8). 

 

  Para incorporação da educação permanente nas práticas de ensino do NEUR de 

Duque de Caxias, buscou-se ouvir os trabalhadores que atuam no APH, e isto se 

apresentou como desafio para gestão do serviço, pois ciente dos problemas que são 

encontrados no cotidiano deliberamos por uma proposta que aposta no trabalhador 

como chave para mudanças e incorporação de novos paradigmas.  
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Essas oportunidades se dão quando se propicia a constituição de espaços 

coletivos para reflexão sobre o processo de trabalho, de modo que os diferentes atores 

possam conhecer o conjunto do trabalho que é desenvolvido e estabelecer um acordo 

acerca do para quê serve o trabalho desse coletivo. Essa é uma oportunidade para 

conhecer e reconhecer o valor de cada trabalhador na produção de ações de saúde e para 

construir novos significados para o trabalho de cada profissional. Um espaço com tantos 

atores, com tanta diversidade de pontos de vista, suscita debates, inquietações, 

mobilização de afetos e desconfortos. (MERHY, FEUERWERKER, 2005) 

Neste sentindo El Hetti  et al  (2013, p.977) descreve que para que a EPS se 

constitua de fato, é necessário que os gestores responsáveis e trabalhadores 

compreendam o conceito da educação permanente e sua proposta, para que a mesma 

seja desenvolvida no cenário do trabalho.   

A EPS trabalha com a problematização, ou seja, faz desse momento de tensão 

uma oportunidade de construção de novos saberes a partir das vivencias e experiências 

advindas do próprio processo de trabalho. É um caminho que requer dos sujeitos 

envolvidos disposição para escuta/reflexão/fala. 

É profundamente desafiante para o gestor incorporar novas práticas de ensino 

com base nos sujeitos do trabalho, no entanto, é o caminho. Isto significa no caso do 

SAMU, ouvir as “vozes da rua”, daqueles que executam suas atividades com 

enfrentamentos, tensões e até mesmo colocando em risco suas vidas, quando acionados  

para atender em “áreas de risco” ou “situações de risco” como se denomina no “dialeto 

samuzeiro”. 

Com isso torna-se evidente que a necessidade de mudança, transformação ou 

crescimento vem da percepção de que a maneira vigente de fazer ou de pensar alguma 

coisa está insatisfatória ou insuficiente em dar conta dos desafios do trabalho em saúde. 

Contudo esse desconforto funciona como um ‘estranhamento’ da realidade, sentindo 

que algo está em desacordo com as necessidades vividas ou percebidas pessoalmente, 

coletivamente ou institucionalmente. (CECCIN, FERLA, 2009). 

Para El Hetti at al, (2013, p.982) o foco central da EPS é atuar com a 

experiência dos trabalhadores e a aquisição de conhecimentos, utilizando a realidade de 

cada serviço. É algo complexo e desafiante, pois o gestor tem que proporcionar 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/trasau.html
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processos educacionais que sensibilizem o profissional, que causem impacto no que é 

subjetivo em cada um e também no seu modo de ser, agir e pensar.  

Ceccin e Ferla (2009) descrevem que a condição indispensável para um aluno, 

trabalhador de saúde, gestor ou usuário do Sistema Único de Saúde mudar ou incorporar 

novos elementos à sua prática e seus conceitos, é o desconforto com a realidade naquilo 

que deixa a desejar de integralidade e de implicações com o usuário. 

Entendendo que esse processo é de suma importância, destaca-se a publicação 

da Portaria 20/SMS/2016 que estabelece a implantação do Núcleo de Educação em 

Urgência – NEUR no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, no âmbito 

da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Duque de Caxias – Rio de janeiro. 

Ressaltando, que o NEUR, vinha realizando suas atividades educativas, inclusive com 

parcerias institucionais, desde 2014, portanto a publicação desta portaria é fruto desta 

pesquisa se tornando produto resultante do esforço coletivo gestores/trabalhadores para 

aprofundamento das práticas educativas e benefícios para o usuário de Sistema Único 

de Saúde – SUS. Suas diretrizes são pautadas na PNEP, inclusive incorporando o 

Núcleo de Educação Permanente – NEP, conforme disposto: 

“Art. 4º - O Núcleo de Educação em Urgência (NEUR) passa a incorporar o 

Núcleo de Educação Permanente (NEP)” 

“Art. 5º - II – Promover espaços para discussão do processo de trabalho e das 

prioridades no âmbito da qualificação para que todos os atores  se sintam parte da 

soluções das questões. 

 A constituição do NEP na esfera do SAMU vem com intuito de potencializar a 

qualificação dos trabalhadores das urgências, em março de 2006, por ocasião do 

Congresso Nacional da Rede SAMU 192, promovido pela Coordenação Geral de 

Urgência e Emergência do Ministério da Saúde, foi proposto que cada SAMU 

implantasse seu núcleo específico, denominado de NEP (Núcleo de Educação 

Permanente). E que, ligados ao NEU (Núcleo de educação em Urgência), tivessem 

como principal objetivo a educação dos profissionais do componente pré-hospitalar 

móvel, os quais, com a expressiva implantação de SAMU no País, iniciaram suas 
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atividades numa área que carece de formação específica e que necessita de permanente 

atualização. (CASTRO 2011, p.5)  

Educação Permanente visa a continua oferta de espaços propícios ao ensino 

aprendizagem dos profissionais no ambiente de trabalho, tendo como norte o 

fortalecimento das equipes e processos adequados à realização de práticas de 

excelência. Os processos de ensino aprendizagem visam estimular o desenvolvimento 

de competências estratégicas à gestão nos profissionais. (PLANO DE AÇÃO PARA 

EPS – SAMU SANTA CATARINA, 2014, p.1).   

Ressalto o esforço coletivo,  dos gestores do SAMU de Duque de Caxias que 

vêm buscando por meio de estratégias educativas soluções para os problemas 

enfrentados no cotidiano, sejam estruturais, institucionais ou políticos. Cabe destacar o 

apoio do incondicional do Diretor do SAMU de Duque de Caxias, Dr. Diego Vieira 

Mendes, cuja preocupação esta centrada na qualificação dos profissionais. Sua atuação 

foi fundamental na elaboração conjunta das diretrizes do NEUR. 

 

7.2 – Considerando as vivências no processo de trabalho  

Tendo em vista o que foi exposto, é preciso o fortalecer as ações educativas no 

trabalho articulada à Política Nacional de Educação Permanente do Ministério da 

Saúde, para assim, termos um cuidado comprometido com os trabalhadores e com a 

sociedade usuária do SAMU. 

 
A educação dos trabalhadores da saúde é uma área que requer empenho para 

o aprimoramento de métodos educativos que atinjam com eficácia a equipe 

multiprofissional. Para promover o desenvolvimento do processo de trabalho 

é preciso criar estratégias de educação que encorajem a participação dos 

trabalhadores da área da saúde e assim possibilitem a capacitação 

profissional. (PEIXOTO et al,2013 p.325). 

 

Rocha at al, (2003) apud Meira (2007 p. 131)  descreve que o fato da equipe ser 

multiprofissional, trabalhar em um campo restrito, muitas vezes em condições 

inadequadas (espaço, tempo, equipamento e materiais), faz entender que há necessidade 

dos profissionais de serviços pré-hospitalares passarem por uma formação participante, 

realizarem programas de educação permanente em serviço além da capacitação técnica 

na área específica, aumentando os conhecimentos destas atividades. 
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A capacitação dos profissionais do SAMU é de suma importância, isso porque 

os avanços tecnológicos e científicos determinam um aperfeiçoamento formal dos 

profissionais da área da saúde, para que os mesmos acompanhem as transformações.        

Antes de iniciar o trabalho no APH, o ideal é que haja uma preparação específica do 

trabalhador em relação ao atendimento inicial à vítima, uma vez que a segurança que o 

profissional prestador desse atendimento adquire está diretamente relacionada com o 

aprendizado. Nesse sentido, a capacitação prévia se mostra como um ponto-

chave/norteador para o desenvolvimento das habilidades e competências exigidas ao 

profissional que atua neste serviço. (DIVINO et al, 2009). 

É reconhecido que o NEU que tem como proposta ser espaço que possibilite 

diminuir a lacuna existente na formação profissional seja na graduação ou em cursos 

técnicos, sobre tudo na área de urgência e emergência. O capitulo VII da portaria 

2048/02 estabelece currículos mínimos que devem ser aplicados pelo NEU, a fim de 

capacitar os profissionais que atuam na área de urgência do Sistema Único de Saúde, 

sobre tudo o componente pré-hospitalar móvel.  Os Núcleos de Educação em Urgência 

devem servir de espaços que possibilitem o preenchimento da lacuna existente no 

processo de formação dos profissionais de saúde pelas universidades e cursos técnicos 

da área da saúde. (BRASIL, 2002) 

A aposta é fortalecer a Educação Permanente (EP) como norteadora de novas 

práticas que orientam a reflexão sobre o trabalho e a construção de processos de 

aprendizagem colaborativa e significativa, ofertando ações coletivas de 

desenvolvimento aos trabalhadores, a partir dos principais desafios identificados pelas 

equipes no cotidiano do trabalho. (BRASIL, 2014, p.5) 

Numa prática pedagógica, cuja preocupação esteja voltada para a educação 

permanente dos trabalhadores do SAMU, se faz necessário programar ações que 

contenham elementos motivadores ou estimuladores do pensamento crítico da prática, 

ou seja, uma prática reflexiva. Feuerwerk (2016) descreve que muito longe de serem 

“caixas vazias”, cada trabalhador e cada usuário tem ideias, valores e concepções acerca 

de saúde, do trabalho em saúde e de como ele deveria ser realizado.  

Como já mencionado, o NEUR de Caxias busca que todo processo de mudança 

na abordagem didática se dê com a participação dos trabalhadores, possuidores e 

detentores de saberes que podem contribuir para que a proposta tenha sucesso. A 

Educação Permanente privilegia esses atores, tendo como essência seus saberes, que 
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devem ser considerados, segundo Merhy (2015, p.9) “pode ser que uma nova vista seja 

introduzida, deslocando os modos de olhar para o que antes era já instituído”. 

Os próprios trabalhadores anseiam fazer parte do processo que compreende a 

incorporação do EPS nas práticas educativas do NEU: “Acho que o núcleo deveria 

procurar saber dos próprios profissionais quais seriam as suas principais dúvidas e o 

que ela poderia contribuir dentro do treinamento. Mas não precisa ser muito formal, 

porque muito formal assusta”. (TE) 

Neste sentido vale abordar mais uma vez sobre os temas EPS e EC no contexto 

dos resultados descritos e agora discutidos. O serviço de APH, movido por suas práticas 

diárias tem nos protocolos suas diretrizes assistências. No entanto, verificou-se por meio 

das respostas, que os trabalhadores já vislumbram no contexto do APH que EPS tem 

seu valor, no sentido de discutir as práticas realizadas, utilizando-se dos problemas 

enfrentados, para a partir daí , buscar soluções práticas, isto é, que reflita a realidade, 

que traga luz além do além do instituído, tornando  neste ato, que se dá pelo 

processo/critico/reflexivo do saber fazer para além dos limites, portanto, suas 

experiências são portais que abrem possibilidades de saídas, mesmo em situações 

adversas.  

Fez-se a mesma uma observação, já apresentada nas oficinas anteriores, que 

propõe que a incorporação EP no SAMU, se dê além dos muros, indo nos pontos de 

conexão entre os serviços. Conforme descrito: “A EC a gente consegue isso de várias 

formas, pegando um livro ou fazendo um curso externo” (M); “A questão da EP que 

vai ao encontro mais da nossa realidade dos problemas que a gente enfrenta é algo 

bastante relevante.” (M); “Seria de grande valia se a EP incluísse os responsáveis ou 

pessoas possa fazer por nós dentro do fluxo da rede”; “A educação continuada esta 

aqui para ensinar os protocolos, a educação permanente precisa andar junto com a 

educação continuada. A educação permanente veio sanar as dificuldades da educação 

continuada” (E). 

Está ótica encontra afinidade com as proposições de Mota e Ribeiro (2005) 

citado por Elias (2009, p. 28), para os autores, a educação continuada, enquanto 

estratégia de capacitação para o serviço de saúde pode reforçar a fragmentação do 

cuidado, das equipes e dos processos de trabalho, pois tem como alvo o desempenho de 

uma categoria profissional reduzindo sua dimensão técnica e objetiva.  
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7.3 A EPS como possibilidade de organizar os serviços 

 

O reconhecimento de que a EPS atende as necessidades emanadas no cotidiano 

das práticas do SAMU contribui significativamente para o alcance dos objetivos da 

pesquisa, ao reconhecer o papel da EPS, o trabalhador a ponta a existência de demandas 

cujas soluções fogem do campo do que tá instituído, seja nos protocolos, seja nos fluxos 

já pelos gestores nas  Redes de Urgência do município.  

Todos os dias os profissionais do SAMU relatam situações de tensão nas 

Unidades de Saúde do município quando são direcionados para tais unidades, regulados 

pela Central de Regulação. É uma situação tensa, e ao mesmo tempo inusitada, pois as 

unidades alegando problemas com a superlotação não querem receber o paciente, 

orientando as equipes a seguirem com o paciente para outra unidade.  

Referem-se também a problemas enfrentados com a Central de regulação, 

considerando que muitas das vezes as informações quanto ao atendimento não são 

precisas no que se refere a tipo de viatura apropriada para atender a demanda, ponto de 

referência do endereço e indicação de uma unidade de referencia adequada. “Seria de 

grande valia se a EP incluísse os responsáveis ou pessoas possa fazer por nós dentro 

do fluxo da rede”.(M). 

Neste momento os trabalhadores criam um movimento, pois percebem que a 

EPS valoriza as informações que provém do mundo do trabalho, é o momento de gritar, 

de revelar os bastidores do processo de trabalho, da micropolítica, dos encontros, das 

tensões e que são colocados trabalhadores/usuários/gestores, nesse desenrolar do mundo 

do trabalho. A fala abaixo corrobora; “Problemas com a central, precisamos chamar o 

pessoal aqui para discutimos a realidade”. (TE) 

Neste sentido, Merhy (2014) destaca o trabalho como campo de formação, em 

que aprendemos e produzimos conhecimento e mobilidade no nosso cotidiano, em um 

território que, por vezes, convida-nos à imobilidade, dada a complexidade do trabalho 

em saúde. Não há como pensarmos o desenvolvimento dos trabalhadores de forma 

desarticulada do próprio trabalho. 

Destaco o papel da central de regulação no processo de trabalho do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência, direcionando o fluxo de atendimento das urgências e 

emergências no município:  

As Centrais de Regulação Médica de Urgências do SAMU [...] Após o 

acolhimento e identificação dos chamados, as solicitações são julgadas pelo 

médico regulador que classifica o nível de urgência de cada uma e define 
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qual o recurso necessário ao seu adequado atendimento, o que pode envolver 

desde um simples conselho médico até o envio de uma Unidade de Suporte 

Avançado de Vida ao local ou, inclusive, o acionamento de outros meios de 

apoio, se julgar necessário. Após a avaliação no local, caso o paciente 

necessite de retaguarda, o mesmo será transportado de forma segura, até 

aqueles serviços de saúde que possam melhor atender cada paciente naquele 

momento, respondendo de forma resolutiva às suas necessidades e garantindo 

a continuidade da atenção inicialmente prestada pelo SAMU. Por sua 

atuação, o SAMU constitui-se num importante elo entre os diferentes níveis 

de atenção do Sistema. (BRASIL, 2006, p.52) 

 

 A EPS tem grande importância nas questões que envolvem setores 

institucionais, pois visa agregar as ações no sentido de fazer com que o processo de 

trabalho flua da melhor maneira possível, com isso, os diagnósticos da o funcionamento 

de como essa rede vem se conectando produz alternativas por meio do espaço dado as 

trabalhadores a formulação de ações que contribuam para liberação do fluxo, resultando 

no atendimento ao usuário de qualidade. O NEUR precisa se apoderar dessas 

informações e extrapolar suas ações, visando atender as demandas do processo de 

trabalho. 

 O APH tem como riqueza um cuidado que se estabelece pelas múltiplas 

categorias, em tese, se caracteriza por um cuidado multiprofissional, caracterizando 

como um espaço de troca entre os profissionais na ação do serviço, no ato em si, 

resguardando suas competências. O Perfil dos Profissionais Oriundos da Área da Saúde 

e respectivas Competências/Atribuições estão descritos na Portaria MS 2048/0 – 

Capítulo VI.  

Neste sentido alguns Conselhos demarcaram seus territórios, como se vê abaixo: 

O Conselho Federal de Medicina – CFM – tratou essa questão no Art. 1º -  da 

Resolução CFM nº 1671/03: Que o sistema de atendimento pré-hospitalar é um serviço 

médico e, portanto, sua coordenação, regulação e supervisão direta e a distância deve 

ser efetuada por médico, com ações  que possibilitem a realização de diagnóstico 

imediato nos agravos ocorridos com a consequente terapêutica; 

 O Conselho Federal de Enfermagem – Resolução COFEN nº 375 – Dispõe sobre 

a presença do Enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar e Inter-Hospitalar em 

situações de risco conhecido ou desconhecido.   A Resolução COFEN n° 487/15 veda 

aos profissionais de Enfermagem o cumprimento da prescrição médica à distancia e a 

prescrição médica fora da validade.  

No entanto a Portaria 2048/02 estabelece as Centrais de Regulação Médica que 

regulam as atividades dos profissionais que atuam no SAMU, o que respalda as viaturas 
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de SBV tripuladas por Técnicos de Enfermagem. A atividade do Condutor de Veículo 

de Emergência se pauta na portaria 2048/02 e nas diretrizes interna de cada serviço. 

As oficinas evidenciaram a necessidade dos profissionais enfermeiros se 

apresentarem como referência, pois assim são visto pelos demais membros das equipes: 

“É sempre bom ter o enfermeiro na hora para orientar, tem outras habilidades, vejo 

sempre como uma referência”. (TE). 

Adão et al, (2012 p. 603) ainda descreve, citando (Malvestio, 2000; Azevedo, 

2000)  que a  atuação do enfermeiro no APH não se restringe somente à assistência, 

devendo ele participar continuamente de cursos de capacitação técnica e pedagógica, 

visto que, além de prestar socorro às vítimas em situação de emergência, também 

desenvolve atividades educativas como instrutor, participa da revisão dos protocolos de 

atendimento e elabora materiais didáticos para a equipe, que deve ser devidamente 

qualificada e constantemente treinada.  

Ao enfermeiro não cabe se eximir de suas responsabilidades e sim colocar-se 

como farol, como referencia, visto que está implicado diretamente com o contexto 

assistencial e gerencial das práticas no APH. A EPS opera neste contexto, e dentro deste 

contexto possibilita ações provenientes dessas relações, às vezes harmoniosas outras 

conflituosas, mas produtora de saberes.  

 Os serviços de saúde, então, são palcos da ação de um time de atores, que 

têm intencionalidade em suas ações e que disputam o sentido geral do 

trabalho. Atuam fazendo uma mistura, nem sempre evidente, entre seus 

territórios privados de ação e o processo público de trabalho. O cotidiano, 

portanto, tem duas faces: a das normas e papéis institucionais e a das práticas 

privadas de cada trabalhador. (MERHY, 2014) 

 

Na EPS para ara atuar como agente de mudanças, o trabalhador precisa ser 

considerado como sujeito da aprendizagem, ativo e apto a aprender a aprender, 

aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, contribuindo com a construção 

de um sistema de saúde pública que seja, de fato, democrático e Participativo (BRASIL, 

2014, p. 10). 
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7.4 – Focando a prática nas ações de ensino  

 

“O que a gente discute aqui, é a mesma deficiência de ontem, é a mesma da 

equipe de hoje, é na prática que você evolui”. (CVE) 

 

 

 Como amplamente foi descrito, protocolos são guias para execução do serviço 

do APH, sendo fundamental que as equipes os utilizem na execução de suas práticas 

diárias para não incorrendo em  erros  que  produzam danos secundários às vitimas 

socorridas pelo serviço. 

 A EPS vê na prática, que revela o mundo do trabalho como escola, a 

possibilidade de novas maneiras de se produzir saúde, na verdade quando um 

trabalhador do serviço do SAMU externa a necessidade de aprender praticando, ele esta 

chamando a atenção para o modo de como vem produzindo sua prática, e também se 

apresentando neste processo, como capaz de produzir suas práticas a partir do outro, é 

um circulo a ser percorrido.  

Merhy (2014, p.9) faz a seguinte observação de como a EPS acontece no mundo 

do trabalho, mesmo que não tenha sido instituída. 

 

Nem todo olho o vê. Mas acontece que esse movimento pode ser visto por 

um olho que tenha sido ativado para isso e que ao vê-lo o identifica como um 

movimento de educação permanente, porém isso não é uma necessidade, pois 

mesmo sem ser visto esse movimento vai acontecendo como prática e com 

seus efeitos. Ali no dia a dia, esse processo é constitutivo do próprio mundo 

do trabalho e vai ocorrendo no campo dos vários atores institucionais, sem 

pedir licença para ninguém e sem que precise ser denominado, como 

processo formativo, para ser de fato lugar de formação. (MERHY, 2014, p.9) 

 

 A proposta desta pesquisa tem na sua dimensão ampliar oportunidades de 

produzir ações que estejam intimamente conectadas com as necessidades do processo de 

trabalho formulando espaços em que a construção do saber se dê coletivamente, na 

aposta do outro de si mesmo. 

 As oficinas evidenciam que os trabalhadores do SAMU de Duque de Caxias, 

este operantes no sistema, estão motivados com o encontro desta nova maneira de 

abordagem educativa, isto porque a EPS tem com premissa considerar as experiências, 

valorizando a aprendizagem significativa.  
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“Só tenho uma critica a fazer em relação à prática, a gente tem muita teoria” (TE); “A 

teoria é à base de tudo, mas agente precisa de prática” (TE); “O NEUR ajudou muito, 

mas a gente precisa de mais prática, de pessoas que digam vamos sentar aqui, vamos 

pro chão”. 

A aprendizagem só adquire sentido (se torna significativa) quando corresponde a 

um desejo manifestado pelo indivíduo. Ao aprender no trabalho, os trabalhadores estão 

buscando dar sentido a uma situação que lhes parece incompreensível. (BRASIL, 2014). 

A EPS valoriza a prática cotidiana, considerando que neste terreno várias 

possibilidades se abrem a partir das experiências dos atores envolvidos no processo de 

trabalho.  Reconhecer e assumir uma postura que propicie a aprendizagem é também 

um indicador de compromissos com o trabalho, de buscar e de empreender, de não ficar 

prisioneiro das mesmas respostas e de aceitar os desafios do cotidiano do mundo do 

trabalho. (BRASIL,2014). 

Divino et al (2009, p.6)  em um estudo sobre a  capacitação da equipe que atua 

no atendimento pré-hospitalar e importância da educação permanente na perspectiva 

dos trabalhadores de instituições que atuam no serviço, em sua trajetória reafirma  que a 

atividade prática se faz necessária no processo de ensino:  

Assim, são pontos relevantes, além da forma como é realizada a capacitação 

prévia e a EPS, os temas e os conteúdos abordados, as habilidades e cargas 

horárias, bem como os métodos utilizados para o seu desenvolvimento. A 

parte teórica não pode deixar de ser complementada pela parte prática, uma 

vez que é muito valorizada e referida como um ponto fundamental pelos 

profissionais que atuam no APH. (DIVINO, 2009, p.6). 

 

 As categorias desenvolvidas nesta pesquisa destacam que os profissionais do 

SAMU de Duque de Caxias, elencaram proposta de temas a serem abordados nas 

práticas educativas, estes relacionados às ocorrências vivenciadas no desenvolvimento 

de suas atividades,  que sinalizam para importância do que  já é consenso na área se 

difundido por meios de protocolos, podemos citar algumas sugestões: emergências 

psiquiátricas; emergências clínicas, atendimento ao trauma entre outros, contudo, 

sinalizaram que o  aprofundamento destes temas se faz com a realização de atividades 

práticas. 

  Divino et al (2009 p.6), ainda aponta em sua pesquisas que os participantes, ao 

serem questionados  sobre os cinco pontos mais importantes que poderiam ser 

destacados como capacitação prévia e na EPS, não conseguiram identifica-los 

considerando que todos os temas que visam capacitar para atuação do APH são de 

extrema importância, no entanto, a parte prática para atuação sistemática foi muito 
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enfatizada, atentando para o detalhe das simulações realísticas e as experiências de 

vivenciar as práticas. 

 Neste sentido a EPS, por meio da Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 

2007, veio adequar a formação e a qualificação dos trabalhadores da área da saúde às 

necessidades da população, contribuindo assim, para o desenvolvimento do SUS. Essa 

estratégia se caracteriza pela educação na vida cotidiana e prevê transformar as 

situações diárias em aprendizagem, analisando reflexivamente os problemas da prática e 

valorizando o próprio processo de trabalho no seu contexto intrínseco (BRASIL, 2007). 

 Dentro deste propósito buscou-se nas oficinas realizadas trabalhar com a 

problematização, permitindo a discussão das várias realidades encontradas no 

desenvolvimento do processo de trabalho dos profissionais que atuam no SAMU de 

Duque de Caxias e a partir do enfrentamento, propor saídas por de ações educativas 

pautadas nos conceitos da PNEPS incorporadas ao Núcleo de Educação e Urgência. 

 A problematização das situações enfrentadas nos coletivos é a principal 

estratégia para o desenvolvimento da aprendizagem, pois possibilita a oportunidade de 

transformações efetivas e a construção conjunta da autonomia dos sujeitos e equipes, 

valendo-se do diagnóstico e do planejamento compartilhados, base para o 

desenvolvimento das mudanças esperadas.  (BRASIL, 2015). 

 Os resultados das oficinas e as discussões com base nos conceitos da PNEP e do 

teórico Emerson Elias Mehry contribuíram para formulação do produto da pesquisa, 

tendo em vista que o Mestrado Profissional Ensino na Saúde da Universidade Federal 

Fluminense - UFF, tem como meta a produção de ferramentas para empregos nos 

diferentes cenários da saúde, sempre vislumbrando novas possibilidades de práticas 

facilitadoras que intensifiquem o cuidado na saúde, este, centrado nos trabalhadores e 

usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.  

 Para que um processo educacional se realize é preciso que o indivíduo seja 

estimulado a buscar conhecimentos, tenha um objetivo, ultrapasse a barreira que o 

divide deste objetivo, realize tentativas de ação e perceba seu sucesso ou fracasso 

(BORDENAVE; PEREIRA, 1991 apud MEIRA 2007, p.55). 

  Em sua realidade concreta, ancorada em referenciais políticos e ideológicos 

emergentes, a Educação Permanente em Saúde, deve ser assumida como prática diária, ou 

também, como aprendizagem-trabalho no sentido de que os problemas, tanto quanto as 

soluções, emergem do cotidiano dos profissionais e das organizações de saúde. Conduzida 

dessa maneira, toda prática educativa permanente, no âmbito da saúde, surge dos problemas 
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reais vivenciados, cuja superação parte dos conhecimentos e das experiências que as 

pessoas envolvidas, possuem. (BALDISSERA & BUENO, 2014, p.191) 

 A configuração da dinâmica do serviço se apresenta como desafio para 

incorporação da EPS no SAMU de Duque de Caxias, por isso ao descrever sobre a 

incorporação da EPS no serviço de APH. Meira, (2007 p.55) descreve a educação 

permanente deve levar em consideração outros aspectos tais como: horário dos 

momentos educativos, frequência, escalas de plantão, participantes, local adequado, 

estatísticas de atendimentos por período nos respectivos dias da semana, trânsito, além 

do conteúdo a ser desenvolvido, advindo das necessidades da equipe, que poderão 

trabalhar suas dificuldades imediatas, mas também que seja um processo incentivador 

que faça buscar, diariamente, o aperfeiçoamento e de conhecimento sobre o SUS. 

Segue “Arco de Maguerez” construído a partir da síntese das oficinas e posterior 

discussões dos temas levantados pelos colaboradores, objetivando a construção dos 

produtos da pesquisa. 
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PRODUTOS DA PESQUISA: 

 

Atendendo o terceiro objetivo da pesquisa, este capítulo traz o que foi 

produzido durante o caminho percorrido, tornando possível a readequação do Núcleo de 

Educação em Urgência a lógica da Educação Permanente, incorporando práticas 

educativas, considerando as experiências dos profissionais, e o trabalho com escola 

permanente no Serviço de Atendimento móvel de Urgência. 

 

1° Produto da pesquisa:  

 Po

rtaria Nº 020/2016, de 11 de julho de 2016 que “Estabelece a 

implantação do Núcleo de Educação em Urgência no Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, no âmbito da Secretaria 

Municipal de Saúde do Município de Duque de Caxias-Rio de 

Janeiro.”.  

2º Produto da Pesquisa: Esta proposta foi avaliada pelos profissionais do 

SAMU e pelo Grupo Multiplicador do APH.  

 Es

tabelecimento do Grupo Multiprofissional Multiplicador do APH: 

Seguindo as sugestões das oficinas, alguns profissionais que atuam no 

SAMU de Duque de Caxias que têm experiência como instrutores 

foram convidados para compor o Grupo que foi denominado 

Multiplicadores do APH, que atuará com base nas propostas da EPS, 

que considera as experiências dos trabalhadores.  

              3º Produto da pesquisa: Estabelecimento de fluxograma para atendimentos das 

demandas: Para o atendimento das demandas produzidas nesta pesquisa com base nas 

analise dos questionários e oficinas, foi produzido um modelo que norteará o 

planejamento das ações educativas no NEUR. 

Fluxograma 1: Incorporação da EPS no NEUR; 

Fluxograma 2: Exemplo prático da aplicação do fluxograma no 

atendimento a demanda dificuldade na utilização do KED 

(Colete de Imobilização Dorsal) por profissionais que atuam no 

SAMU do município de Duque de Caxias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A qualificação do profissional que atua no atendimento pré-hospitalar móvel é 

de fundamental importância, considerando os inúmeros desafios que são encontrados 

neste fazer diário.  

O presente estudo reporta a trajetória da pesquisa que teve como proposta a 

incorporação da EPS nas ações educativas dos profissionais do SAMU de Duque de 

Caxias no estado do Rio de Janeiro, que são realizadas pelo NEUR – Núcleo de 

Educação em Urgência, por meio de encontros denominados de teórico-práticos, tendo 

foco na aplicação  teórica, não considerando a importância da atividade prática diária. 

As categorias oriundas dos questionários após analise de conteúdo, são 

reveladoras e ratificam as hipóteses levantadas na pesquisa, quando em seu contexto 

apontam para uma ação educativa pautada no modelo tradicional, ou seja, uma prática 

educativa que não considerava as necessidades do coletivo, do trabalho e do 

trabalhador. São gritos e retratam o  intenso movimento vivido pelos profissionais que 

atuam no SAMU no cotidiano de suas atividades práticas. Destaco aqui as categorias: 1ª 

categoria: “Conceituando saberes: do tradicional a valorização do trabalho como espaço 

par aprendizagem”(118 URs); 2ª Categoria: “Reflexo no cotidiano: para além dos 

protocolos, propostas para ações da EPS no NEUR” e 3ª Categoria: “Nós críticos no 

mundo do trabalho: a imobilidade que movimenta”.  

Foi fascinante que ao transitar pelos pensamentos do referencial filosófico da pesquisa 

Emerson Merhy e seus discursos que valorizam a prática do cotidiano do trabalho como uma 

escola de formação permanente, afirmar que a educação continuada, não pode ser 

“demonizada”, pois o trabalhador precisa se qualificar para realizar suas atividades, mas ao 

mesmo tempo implicado com suas convicções, destaca que é na EPS que as muitas formas de se 

produzir cuidado, se esta mesmo que informalmente se formando, no cotidiano do trabalho com 

seus vários atores. 

Sobre as oficinas realizadas, considero que foram momentos que ratificaram a 

construção de todo processo da pesquisa, no sentido de que a educação permanente foi 

reconhecida como mais uma ferramenta que incorporada às práticas já estabelecidas pelo 

NEUR, amplifica a voz dos principais protagonistas do processo do trabalho, os interessados em 

se aliarem a uma proposta que vai muito  além das propostas políticas, mas sim uma proposta 

que é pedagógica, que considera as vivências, os saberes já contidos nas caixas que não estão 

vazias.   
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As oficinas resultaram em eixos que fazem intercessões com as categorias já descritas 

anteriormente, pois ratificam caminhos que visam responder os objetivos a que se propõe a 

pesquisa.      Destaco a exposição em PowerPoint do quadro: Conceitos e saberes: Caminhos 

para incorporação da EPS no Núcleo de Educação e Urgência – NEUR, construído a partir das 

concepções dos próprios trabalhadores sobre a EPS. 

               E, por fim, foi alcançado o objetivo da pesquisa, o que possibilitou produzir 

documentos, os quais são os produtos desse estudo, que pôde dar voz aos verdadeiros 

atores desse estudo, que foram os responsáveis pela construção coletiva de um saber, 

que “nasce da prática”, e deixando a mensagem que a Política de Educação Permanente 

deve ser incorporada no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências de Duque de 

Caxias, para ser uma facilitadora dos enfrentamentos dos entraves descritos neste 

estudo. 

 Com relação aos produtos, vale evidenciar que a publicação da  Nº 020/2016, 

de 11 de julho de 2016 que “Estabelece a implantação do Núcleo de Educação em 

Urgência no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Duque de Caxias-Rio de Janeiro”,  tem  

em seu contexto as diretrizes da PNE, inclusive incorporando o NEP, para o 

desenvolvimento das atividades no pré-hospitalar móvel.  

 Compreendendo a importância do serviço pré-hospitalar móvel e seu papel nas 

políticas que direcionam a assistência nas urgências e emergências, temos como 

expectativa que os resultados desta pesquisa contribuam para que outros municípios que 

possuem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência implantem os Núcleos de 

Educação em Urgências, pautados nos conceitos estabelecidos na PNEP, inclusive 

instituindo os NEPs, contribuindo assim para que as ações educativas considerem o 

trabalhador e suas experiências no contexto do trabalho, o que fortalece a prática e o 

atendimento de qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde.  
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APÊNDICE I: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

Título do projeto: Núcleo de educação em urgência na lógica da educação permanente no serviço de atendimento 

móvel de urgência.   

Pesquisador responsável: Daniel Laprovita 

Instituição a qual pertence o pesquisador responsável:  Universidade Federal Fluminense/ Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa – Mestrado Profissional em ensino na saúde/ Formação profissional Interdisciplinar no SUS. 

Telefones de contato: (21)2651-1898 – (21) 96911-2071  

Email: laprovita@gmail.com 

Nome do participante: ___________________________________________________ 

Idade: ______________                 RG: ______________________________________ 

     
O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Núcleo de educação em urgência na 

lógica da educação permanente no serviço de atendimento móvel de urgência”, de responsabilidade da 

pesquisador Daniel Laprovita. 

O presente estudo tem como objetivo geral readequar o Núcleo de Educação em Urgência (NEU) do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na perspectiva da educação permanente para uma prática pré-hospitalar de 

qualidade e como objetivos específicos, descrever as ações desenvolvidas no núcleo de educação em urgência nas 

políticas públicas de atenção a urgência e emergência analisando na perspectiva da educação permanente, analisar as 

repercussões na prática da assistência pré-hospitalar dos profissionais do (SAMU) a partir dos encontros teórico-

práticos realizados pelo (NEU), construir diretrizes e fluxos para o emprego da educação permanente no processo de 

atualização do profissional que atua serviço de atendimento móvel de urgência.  

Sua participação nessa pesquisa se dará de forma a responder um questionário semiestruturado sobre as ações 

desenvolvidas pelo núcleo de educação em urgência por meio dos encontros teórico-práticos realizados com objetivo 

de qualificar a assistência pré-hospitalar beneficiando os usuários do SUS – Sistema Único de Saúde - que não gerará 

gastos financeiros e as informações obtidas serão utilizadas somente para fins científicos, apresentação em eventos 

e/ou publicação em periódico e/ou livros. Posteriormente você será convidado (a) a participar de um grupo, durante 

seu horário de expediente, onde você poderá relatar sua experiência no serviço de atendimento móvel de urgência, 

para a melhoria da qualidade do serviço. Sua participação será registrada através de anotações, fotografias e/ou 

filmagem. 

Os riscos relacionados com sua participação são mínimos. Caso apresente algum problema no decorrer de 

qualquer etapa da pesquisa que lhe cause emoções desconfortantes, será prestado apoio psicológico, respeitando este 

momento e sua decisão quanto à continuidade da sua participação, podendo essa ser interrompida, remarcada ou 

mesmo cancelada. 

Espera-se, com os resultados alcançados nesta pesquisa através da sua participação, a implementação da 

educação permanente em saúde como dispositivo na promoção da integralidade da assistência pré-hospitalar do 

serviço de atendimento móvel de urgência. 

O Sr.(ª) receberá uma cópia deste termo, onde consta o telefone e o endereço da pesquisadora principal, podendo 

tirar suas dúvidas sobre o projeto e acerca de sua participação, agora ou em qualquer momento. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações 

específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 2629-9189 

Eu, ___________________________________________, RG ___________________, órgão expedido 

__________________, declaro ter sido informado e concordo em participar como voluntário do projeto 

de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de __________________________________ de _______________ 

 

_________________________________________________ 

Nome e assinatura do participante 

________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável 

mailto:laprovita@gmail.com
mailto:etica@vm.uff.br
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_________________________________________________ 

 

 

 

APÊNDICE II: QUESTIONÁRIO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE – FORMAÇÃO 

DOCENTE INTERDISCIPLINAR NO SUS 

 

“Núcleo de educação em urgência na lógica da educação permanente no serviço de 

atendimento móvel de urgência” 

O presente estudo tem um enfoque na proposta da educação permanente, de acordo com 

a Portaria nº 198/GM/MS de 13 de fevereiro de 2004, que institui a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde como Estratégia do Sistema Único de Saúde para a 

formação e o desenvolvimento de trabalhadores. Com base nessa proposta, responda as 

questões abaixo: 

Nome: _________________________________________ Data: 

___________________ 

Idade: ________________ 

Telefones:_________________________________________ 

E-mail: _____________________________________ Função: 

_____________________ 

 

Nível de escolaridade: (  ) Fundamental (  ) ensino médio/Técnico ( ) Ensino superior ( 

) Especialização ( ) Mestrado  (  ) Doutorado   

Tempo de Formação: (   ) 1 a 5 anos (   ) 5 a 10 anos (   ) 10 a 15 anos (   ) 15 a 20 anos 

(   )  + 20 anos (   ) 

Vínculo empregatício: (   ) estatutário (    ) Cooperativado (   ) CLT 

Tempo de atuação no SAMU de Duque de Caxias:  (   ) 1 a 5 anos (   ) 5 a 10 anos   

 

 

 

1) O que você entende sobre o conceito educação permanente?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________ 

 

2) Você acha que o núcleo de educação em urgência realiza seus encontros na 

lógica da educação permanente?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________-

_____________________ 

 

3) As ações do Núcleo de Educação em Urgência vêm se desenvolvendo por meio 

de encontros denominados Teórico-Práticos, com a aplicação de temas voltados 

para área pré-hospitalar. Em sua opinião como deveria ser capacitação dos 

colaboradores do SAMU pelo Núcleo de Educação em Urgência?  
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________________________________________________________________

______ 

 

4) Você acha que as atividades de atualização profissional realizada pelo Núcleo de 

Educação em Urgência – NEU - vêm refletidas a necessidade do cotidiano da 

prática do atendimento pré-hospitalar vivenciada pelos colaboradores do SAMU 

do município de Duque de Caxias? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

 

 

5) Como você descreve o reflexo do conhecimento que foi adquirido na sua 

prática? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

6) Em sua opinião como o Núcleo de Educação em Urgência pode utilizar a 

educação permanente como ferramenta para qualificar os colaboradores que 

atuam no serviço de atendimento móvel de urgência do Município de Duque de 

Caxias? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7) Considerando os atendimentos realizados no SAMU do município de Duque de 

Caxias, quais os temas que você acha que precisam ser abordados pelo NEUR?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

8) A estrutura oferecida para execução de um serviço é fundamental para que o 

processo seja desenvolvido com qualidade. DESCREVA quais elementos 

interferem comprometendo o exercício da prática pré-hospitalar de qualidade no 

SAMU?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

APÊNDICE III: TERMO DE CONCESSÃO DE IMAGEM 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE – FORMAÇÃO 

DOCENTE INTERDISCIPLINAR NO SUS 

 

 

Dados de identificação 

Título do projeto: Núcleo de educação em urgência na lógica da educação permanente 

no serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) 

Pesquisador responsável: Daniel Laprovita 
Instituição a qual pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal 

Fluminense/ Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Mestrado Profissional 

em ensino na saúde/ Formação profissional Interdisciplinar no SUS. 

Telefones de contato: (21) 2651-1898 – (21) 96911-2071  

Email:  laprovita2@gmail.com 

 

Nome do participante: ___________________________________________________ 

Idade: ______________                 RG: ______________________________________ 

 

Eu acima identificado, autorizo por meio desta a utilização de minha imagem, por 

tempo indeterminado, no projeto de pesquisa “Núcleo de educação em urgência na 

lógica da educação permanente no serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) 

”, de responsabilidade da pesquisadora Daniel Laprovita, como também em publicações 

da mesma. Estou ciente de que esta imagem pode ser utilizada ainda em palestras, 

mostras, aulas ou qualquer forma que a pesquisadora julgue necessária, sempre visando 

o ensino e a prestação de serviço e nunca com fins comerciais, o que não gerará gastos 

financeiros e as informações obtidas serão utilizadas somente para fins científicos, 

apresentação em eventos e/ou publicação em periódico e/ou livros.  

 

 

Duque de Caxias, ___ de _________________ de 2015.  

 

 

 

 

 Assinatura 

 

 

 

 

 

mailto:laprovita2@gmail.com
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APÊNDICE IV: CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES 2º SEM 2014 
1º SEM 

2015 

2º SEM 

2015 

1º SEM 

2016 

2° SEM 

2016 

Reformulação do projeto X X      

Leitura da bibliografia X X      

Submissão na Plataforma 

Brasil 
  

 
X   

 

Coleta de dados no campo    X  

Análise de Dados 
  

X X  

Elaboração do sumário 

provisório 
    X   

 

Redação da 1ª versão do 

texto 
    X X 

 

Revisão do texto       X  

Redação definitiva       X  

Qualificação       X  

Defesa 
    

X 
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APÊNDICE V: CARTA DE ANUÊNCIA  
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APENDICE VI: PARECER DO CEP 

 

 

 



151 
 

 

AXENO I:  

PORTARIA Nº 20/SMS/2016, 11 de Julho de 2016. “Implanta o Núcleo de 

educação em Urgência – NEUR – no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do 

município de Duque de Caxias”. 
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ANEXO II: Instrumento utilizado nas oficinas: : “Conceitos, saberes: caminhos 

para incorporação da educação permanente no NEUR” 

INSTRUMENTO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS: METODOLIGIA DA 

PROBLEMATIZAÇÃO 
DIRETRIZES DO 

NEUR PARA 

INCORPORAÇÃO 

DA EDUCAÇÃO 

PERMANENTE 

 

 

 

CONCEITOS 

GERADOS 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

CONTINUADA 

(EC) 

 

 

EDUCAÇÃO 

PERMANENTE 

(EPS) 

 

 

PROPOSTAS DOS 

COLABORADORES 

Sugestões: 

Incorporação 

da EPS no 

SAMU de 

Duque de 

Caxias 

Portaria 1.1864/03 – 

Implanta o SAMU-192  

em todo território 

nacional, destacando que 

o NEU deve promover 

profundo processo de 

capacitação e de 

educação permanente 

dos trabalhadores da 

saúde para adequado 

atendimento as 

urgências e emergências. 

Portaria 198/04 – 

Institui a PNEP como 

estratégia do SUS para 

formação e 

desenvolvimento dos 

trabalhadores. 

 

Portaria 1,996 – 

Diretriz para 

implentação da PNEPS. 

 

Portaria nº SMSDC  

020/16 “ Estabelece o 

NEUR – Núcleo de 

Educação em Urgência 

no  SAMU de Duque de 

Caxias no âmbito da 

Secretaria Municipal da 

Saúde”. 

Art.  4º - O NEUR passa 

a incorporar o Núcleo de 

Educação Permanente 

(NEP)  

Art.5. II – Cabe ao 

NEUR: Promover 

espaços para discussão 

do processo de trabalho 

e das prioridades no 

âmbito da qualificação 

para que todos os atores 

se sintam  parte da 

solução das questões. 

 

Aperfeiçoamento 

Qualificação 

Treinamento 

Reciclagem 

Instrução 

Aprendizado 

contínuo 

Melhoria de 

desempenho 

Capacitação 

profissional 

 

 

A EC é 

desenvolvida como 

extensão do modelo 

escolar e acadêmico, 

fundamentada no 

conhecimento 

técnico-científico, 

com ênfase em 

treinamentos e 

cursos, para adequar 

os profissionais ao 

trabalho na 

respectiva unidade, 

de modo que a EC 

não é um espaço de 

reflexão e crítica 

sobre o cuidado, mas 

uma reprodução de 

abordagens já 

consagradas. 

(PEIXOTO  et al 

2013) 

EPS como Espaço de 

problematização, 

reflexão, diálogo e 

construção de 

consensos, está 

fundamentada na 

concepção de 

educação como 

transformação e 

aprendizagem 

significativa, na 

valorização do 

trabalho como fonte 

do conhecimento, 

voltada para um 

olhar 

multiprofissional, 

interdisciplinar e as 

práticas sociais e 

relacionada à 

concepção da 

integralidade. 

(PEIXOTO, et al, 

2013) 

. 

A  EPS considera o 

mundo do trabalho 

como escola, ou seja, 

que as experiências 

no trabalho são fonte 

sistemática de 

formação, de geração 

de novas ideias e 

proposições, de 

(re)elaboração de 

estratégias e de 

conhecimentos a 

partir da prática. 

(BRASIL, 2015) 

 

 

- Aplicabilidade das ações 

educativas a realidade do 

trabalho;  

 

 

 

- Protocolos como base 

para ações educativas; 

 

 

 

- O trabalhador inserido no 

processo de construção do 

conhecimento. 

 

 

- Favor a 

participação dos 

colaboradores 

realizando as 

ações educativas 

no período da 

manhã; 

- Propor 

encontros com 

profissionais das 

Unidades de 

Saúde do 

município, 

estabelecendo 

vínculo para 

facilitar a 

compreensão do 

papel do SAMU; 

- Reunir a equipe, 

trabalhar por 

plantões. 

Identificar 

profissionais que 

tenham 

habilidades para 

ensino. Formar 

um grupo 

multiprofissional 

para desenvolver 

atividades 

práticas no 

serviço; 

- Incorporaras 

ações do NEUR, 

encontros que 

possibilitem a 

reflexão e 

considere as 

experiências dos 

colaboradores 

que atuam no 

serviço. 

  

Educação no 

trabalho 

Aprendizagem no 

trabalho 

Valorização do 

trabalho 

Novas práticas 

Ensino na prática 

Considera as 

experiências 

individuas e 

coletivas dos 

profissionais 
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