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RESUMO 

 
O presente estudo tem por objetivos: Identificar o conceito de educação permanente trazido 
pela equipe multiprofissional da Estratégia de Saúde da Família; Experimentar uma 
tecnologia com o grupo para ampliar o conceito de educação permanente; Desenvolver uma 
experiência de Educação Permanente na Estratégia de Saúde da Família. A problemática que 
levou ao desenvolvimento desta pesquisa surgiu a partir da percepção pelos autores, na prática 
e em pesquisa, da existência de conflitos por parte dos profissionais da prática assistencial e 
em alguns estudos acerca dos conceitos dos processos educativos em saúde e do possível 
impacto desse conflito de conceitos sobre a implementação da educação permanente. Estudo 
de campo, descritivo e exploratório com abordagem qualitativa realizado em uma unidade 
básica do município do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram profissionais de todas as categorias 
que atuam na unidade. Os dados foram coletados, na primeira etapa, através da aplicação de 
um questionário com uma pergunta aberta sobre o conceito de educação permanente e nesta 
etapa trabalhou-se com 26 sujeitos, na segunda etapa foram desenvolvidas sete oficinas de 
educação permanente, e para o desenvolvimento desta etapa trabalhou-se com 13 sujeitos, foi 
proposta a construção de um mapa conceitual sobre EPS no primeiro encontro e outro no 
último encontro, a fim de comparar e avaliar a realização das oficinas e o impacto destas 
sobre as respostas dadas pelos profissionais. Como terceira etapa da pesquisa foi reaplicado o 
questionário utilizado na primeira etapa, e trabalhou-se novamente com os 26 sujeitos do 
início, a fim de avaliar as respostas individuais e o impacto das oficinas. Os dados dos 
questionários foram analisados conforme a análise de conteúdo (Bardin) e, dessa forma, 
surgiram três categorias, sendo elas: “Educação Permanente no cotidiano dos serviços de 
saúde: o conceito trazido pelos profissionais e a política do Ministério da Saúde”; “Educação 
Permanente e Educação Continuada: diferentes concepções e práticas complementares” e 
“Educação permanente, prevenção de doenças, promoção à saúde e educação em saúde: 
distinção de conceitos.” Foi realizada descrição das categorias e análise dos dados 
fundamentada no Referencial Teórico de Paulo Freire. Quanto à análise dos mapas 
conceituais esta se deu à luz da Política Brasileira de EPS. Na análise do conceito de educação 
permanente verificou-se que antes das oficinas poucos profissionais definiam a EPS de acordo 
com a proposta da política do Ministério da saúde, muitos confundiam o conceito de EPS com 
o conceito de educação continuada e outros ainda ao definirem a EPS apresentaram conceitos 
de prevenção de doenças, promoção à saúde e educação em saúde, e após as oficinas 
percebeu-se que o conceito de EPS tornou-se mais claro para a maioria dos sujeitos que 
participaram da intervenção. Em relação ao mapa conceitual, o mesmo foi mais retificado do 
que ratificado, mostrando a importância das oficinas. Como produto deste estudo tem-se: 
tecnologia aplicada e avaliada através das oficinas, e como subprodutos os mapas conceituais 
e a proposta de implantação da EPS na unidade. Destaca-se que entender os conceitos dos 
processos educativos em saúde e discuti-los com a equipe multiprofissional é de grande 
importância para que EPS seja efetivamente implementada no cotidiano dos serviços. A 
experiência vivida foi significativa e possibilitou a equipe refletir e repensar o processo de 
trabalho da unidade. 
 

Descritores: Saúde da Família; Atenção Primária à Saúde; Educação. 
 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study aims to: Identify the permanent education concept brought by the 
multiprofessional team of the Family Health Strategy;  Experiment a technology with the 
group to extend the concept of permanent education; Initiate an experience of Permanent 
Education in the Family Health Strategy. The problem that led to the development of this 
research came from the perception by the authors, in practice and in research, the existence of 
conflicts by the professionals of the care practice and in some studies on the concepts of 
educational processes in health and the possible impact of this conflict of concepts on the 
implementation of permanent education. Field study, descriptive and exploratory with 
qualitative approach carried out in a basic unit of the city of Rio de Janeiro. The participants 
were professionals of all categories who work in the unit. Data were collected in the first 
stage, by applying a questionnaire with an open question about the concept of permanent 
education and in this stage we worked with 26 participants, in the second stage seven 
workshops of permanent education were developed, and for the development of this stage, we 
worked with 13 participants, the construction of a concept map on EPS in the first meeting 
and another in the last meeting was proposed, in order to compare and evaluate the workshops 
and their impact on the answers given by the professionals. As a third step of the research the 
questionnaire used in the first step was reapplied, and it worked again with the 26 participants 
of the beginning in order to assess individual responses and the impact of the workshops. Data 
from the questionnaires were analyzed according to content analysis (Bardin) and, thus, three 
categories emerged, namely: “ Permanent Education in everyday health services: the concept 
brought by professionals and policy of the Ministry of Health”; Permanent Education and 
Continuing Education: different conceptions and practices complementary and “ Permanent 
Education, disease prevention, promotion to health and education in health: distinction of 
concepts.” Categories description and data analysis based on the Theoretical Reference of 
Paulo Freire was conducted. As for the analysis of this conceptual maps it was made in light 
of the Brazilian Policy of EPS. In the analysis of the concept of permanent education it was 
found that before the workshops few professionals defined the EPS in accordance with the 
policy proposal of the Ministry of Health, many confused the concept of EPS with the concept 
of continuing education and others in defining still the EPS presented concepts of disease 
prevention, health promotion and education in health, and after the workshopss it was 
perceived that the concept of EPS has become more clear to the majority of the subjects who 
participated in the intervention. Regarding the conceptual map, the same has been more 
rectified than ratified, showing the importance of the workshops. As a product of this study 
has been: technology applied and evaluated through workshops, and sub products the 
conceptual maps and the proposal of the EPS implantation in the unit. It is noteworthy to 
understand the concepts of educational processes in health and discuss them with the 
multidisciplinary team is of great importance for EPS is effectively implemented in everyday 
services. The experience was significant and allowed the team to reflect and rethink the 
process work unit. It is noteworthy to understand the concepts of educational processes in 
health and discuss them with the multidisciplinary team is of great importance for EPS is 
effectively implemented in everyday services. The experience was significant and allowed the 
team to reflect and rethink the process work unit. 
 

Descriptors: Family Health; Primary Health Care; Education. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O estudo em questão aborda a Educação Permanente em Saúde (EPS) no contexto da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

A problemática que levou ao desenvolvimento desta pesquisa surgiu a partir da 

percepção pelos autores, na prática e em pesquisa, da existência de conflitos por parte dos 

profissionais da prática assistencial e de alguns autores acerca dos conceitos dos processos 

educativos em saúde e do possível impacto desse conflito de conceitos sobre a implementação 

da Educação Permanente.   

Estudos recentemente publicados, como o de Tesser et al (2011) demonstram que 

existem dificuldades e entraves para a implementação da educação permanente em alguns 

cenários da saúde pública do Brasil e que profissionais de diferentes categorias desconhecem 

o conceito de EPS, o que também foi observado pelos autores deste estudo, como demonstra o 

artigo de Peixoto et al (2013), sendo assim, nosso problema de pesquisa encontra-se no fato 

de que muitos profissionais que atuam na atenção primária confundem os conceitos de 

educação permanente e educação continuada e as práticas de educação permanente acabam 

inexistindo nesses cenários. 

O presente estudo foi realizado em uma Unidade localizada na Zona Oeste do 

Município do Rio de Janeiro composta atualmente por sete equipes de saúde da família e 

classificada como Unidade tipo A, onde todo o território é coberto por equipes da Estratégia 

de Saúde da Família. 

 A escolha do cenário se justifica por uma das autoras atuar como enfermeira na 

referida unidade e porque as inquietações que suscitaram o desenvolvimento da pesquisa 

foram advindas do processo de trabalho desta unidade de saúde. 

Destaca-se que a ESF faz parte da Atenção Primária à Saúde (APS), a qual, por sua 

vez, caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde e tem por objetivo 

desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e 

nos determinantes e condicionantes de saúde da população (BRASIL, 2011a).  

Ademais, a Estratégia de Saúde da Família é apontada como eixo estruturante da 

Atenção Primária no Sistema Único de Saúde, sendo a estratégia prioritária para expansão e 

consolidação de suas ações (BRASIL, 2011a). 
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Quanto a APS no Brasil, esta é desenvolvida por meio do exercício de práticas de 

cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 

populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 

considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas coletividades. Utiliza 

tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e 

necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios 

de risco, vulnerabilidade e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou 

sofrimento deve ser acolhida (BRASIL, 2011a). 

Prioriza o mais alto grau de descentralização e capilaridade, estando próxima da vida 

das pessoas e busca ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e 

centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde. Orienta-se pelos princípios da 

universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da 

atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. 

Considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a 

atenção integral (BRASIL, 2011a). 

O redirecionamento do modelo de atenção impõe a necessidade de transformação 

permanente do funcionamento dos serviços e do processo de trabalho das equipes exigindo de 

seus trabalhadores, gestores e usuários maior capacidade de análise, intervenção e autonomia 

para o estabelecimento de práticas de fato transformadoras (BRASIL, 2011a). 

Na unidade onde se deu o estudo são desenvolvidas reuniões multiprofissionais que 

vêm contribuindo para a reorganização do processo de trabalho. Vale ressaltar que o cenário 

trata de uma unidade que anteriormente funcionava de forma tradicional, ou seja, centrado na 

doença e no cuidado individual, e passou a ser unidade de saúde da família. 

No contexto em que a pesquisa foi realizada, a equipe multiprofissional composta por 

agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, 

farmacêutico, dentistas, auxiliares de saúde bucal, técnicos de saúde bucal, psicólogo, 

fisioterapeuta e funcionários administrativos reúne-se semanalmente em um espaço para 

discussão do processo de trabalho.  

Inicialmente as reuniões de equipe serviram de apoio para a implantação da ESF, pois 

este espaço privilegiava o diálogo e a discussão do processo de trabalho que se encontrava em 

transformação e assim buscava dar voz a todos os atores envolvidos favorecendo a 

identificação de avanços e entraves inerentes ao processo de mudança, e ao mesmo tempo 

reafirmava e esclarecia os princípios e objetivos da ESF.  
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Averiguou-se a partir das reuniões uma maior interatividade e corresponsabilidade 

entre os membros das equipes, fomentando o feedback necessário para a avaliação e 

adequação do processo à realidade local, o que aumenta significativamente sua efetividade, 

viabilizando o impacto das ações sobre a qualidade de vida da população. 

Destaca-se que ao realizar discussões multiprofissionais sobre o processo de trabalho 

da unidade percebeu-se que este espaço é um potencial instrumento para implementar a 

Educação Permanente em Saúde na unidade, uma vez que a EPS tem como objetivo a 

transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho, e utiliza 

ferramentas que buscam uma reflexão crítica sobre a prática, constituindo por si só um 

processo educativo que possibilita mudanças nas relações, processos, nos atos de saúde e nas 

pessoas (BRASIL, 2009). 

A EPS deve ser encarada como uma importante estratégia de gestão, com grande 

potencial provocador de mudanças no cotidiano dos serviços, em sua micropolítica, bastante 

próximo dos efeitos concretos das práticas de saúde na vida dos usuários (BRASIL, 2011a). 

A EPS tem como enfoque incorporar o ensino e o aprendizado à vida cotidiana das 

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

modificando as estratégias educativas a partir da prática como fonte de conhecimento e de 

problemas, problematizando o próprio fazer (BRASIL, 2009). 

Deve embasar-se num processo pedagógico que contemple desde a aquisição e 

atualização de conhecimentos e habilidades até o aprendizado que parte dos problemas e 

desafios enfrentados no processo de trabalho, envolvendo práticas que possam ser definidas 

por múltiplos fatores, tais como, conhecimento, valores, relações de poder, planejamento e 

organização do trabalho, e que considerem elementos que façam sentido para os atores 

envolvidos, com base na aprendizagem significativa (BRASIL, 2011a). 

Outro importante pressuposto da educação permanente é o planejamento e 

programação educativa ascendentes, em que, a partir da análise coletiva dos processos de 

trabalho, identificam-se os nós críticos  a serem enfrentados na atenção e/ou gestão, 

possibilitando a construção de estratégias contextualizadas que promovam o diálogo entre as 

políticas gerais e a singularidade dos lugares e das pessoas, estimulando experiências 

inovadoras na gestão do cuidado e dos serviços de saúde (BRASIL, 2011a). 

Por se apresentar como um espaço dinâmico em que diferentes atores sociais estão 

envolvidos, a ESF se constitui em um espaço privilegiado de atuação multiprofissional 

integrada no qual a educação permanente pode surgir como estratégia para mobilização dos 

sujeitos, discussão e reorientação do processo de trabalho com vistas à melhoria da qualidade 
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dos serviços ofertados, sendo uma ferramenta facilitadora da execução de boas práticas em 

saúde. 

Destaca-se ainda que, a prática educativa crítica envolve o movimento dinâmico, 

dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer, e assim, relacionamos o pensamento de Paulo 

Freire (2011) à proposta da política de educação permanente ao dizer que a reflexão crítica 

sobre a prática, a problematização do fazer, é fundamental no processo de formação e 

desenvolvimento dos profissionais da saúde, pois, é pensando criticamente a prática de hoje 

ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. 

Para a realização deste estudo optou-se pela utilização de metodologias ativas para o 

desenvolvimento da educação permanente com a equipe multiprofissional visto que esse tipo 

de metodologia fomenta a participação e o protagonismo dos envolvidos. Optou-se ainda pelo 

uso de uma tecnologia com o grupo para ampliar o conceito de educação permanente, uma 

vez que se vive atualmente em uma era tecnológica, onde as concepções de tecnologia 

ultrapassam a perspectiva de produtos ou procedimentos e passam a ser entendidas também 

como resultado de processos concretizados a partir da experiência cotidiana e da pesquisa 

para o desenvolvimento de conhecimentos científicos e construção de produtos materiais, ou 

não, que tem a finalidade de provocar intervenções sobre situações práticas (TEIXEIRA e 

MOTA, 2011). 

Dessa forma, os objetivos desta pesquisa são: 

- Identificar o conceito de educação permanente trazido pela equipe multiprofissional 

da Estratégia de Saúde da Família;  

- Experimentar uma tecnologia com o grupo para ampliar o conceito de educação 

permanente; 

- Desenvolver uma experiência de Educação Permanente na Estratégia de Saúde da 

Família. 

 

 Espera-se com o desenvolvimento deste estudo contribuir para uma melhor 

compreensão da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde por parte dos 

profissionais que atuam na estratégia de saúde da família, para a implantação e 

desenvolvimento da EPS na unidade e para futuras reflexões, discussões e pesquisas acerca da 

educação permanente no contexto da saúde pública do Brasil.  

E, ainda, com o desenvolvimento da pesquisa e posterior implementação da EPS 

espera-se causar impacto sobre o processo de trabalho proporcionando maior qualidade dos 

serviços e ações de saúde ofertados à população.  
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2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1- REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO BRASIL E EXPANSÃO DA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

No final dos anos 80 e início dos anos 90, muitos países ocidentais iniciaram o 

processo de reforma sanitária conhecido como terceira geração das reformas do setor saúde, 

que na América Latina alcançou intensidade e características diferenciadas internamente e em 

relação aos países europeus (SILVA e CALDEIRA, 2010). 

O movimento de reestruturação do modelo assistencial à saúde no Brasil iniciou-se 

após a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) e a partir da criação do Programa 

Saúde da Família (PSF), em 1994. A experiência bem sucedida do Programa Agente 

Comunitários de Saúde (PACS) no Nordeste do país parece ter sido um fator desencadeante 

desse processo, dentro de um contexto político e de incentivo financeiro aos municípios 

(SILVA e CALDEIRA, 2010). 

A partir da promulgação da Constituição Federal em 1988, foram definidas como 

diretrizes do SUS a universalização, a equidade, a integralidade, a descentralização, a 

hierarquização e a participação da comunidade. Ao ser desenvolvido sob esses princípios, o 

processo de construção do Sistema Único de Saúde visa reduzir a lacuna ainda existente entre 

os direitos sociais garantidos em lei e a capacidade efetiva de oferta de ações e serviços 

públicos de saúde à população brasileira (BRASIL, 2000a). 

Apesar dos princípios do SUS ainda não terem sido atingidos em sua plenitude, é 

impossível negar os avanços obtidos nas últimas décadas no processo de consolidação do 

SUS, dentre os quais se destaca a descentralização com efetiva municipalização (BRASIL, 

2000a). 

O modelo assistencial que era predominante no Brasil caracterizava-se pela prática 

centrada no hospital, na doença, no indivíduo e de baixa resolubilidade, gerando alto grau de 

insatisfação para todos os partícipes do processo, gestores, profissionais de saúde e população 

que utilizava os serviços (BRASIL, 2000a). 

Sob esse raciocínio, a rede básica de saúde, constituída pelos postos, centros ou 

unidades básicas de saúde, passou a ser assessória e desqualificada. Com isso, perdeu seu 

potencial de resultados, alimentando a própria lógica que a excluía de antemão. E a síntese 

desse quadro passou a ser um modelo caro, ineficiente, desumano, e que não atendia às 

necessidades da população (BRASIL, 2000a). 
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Ao longo dos anos, diversas pesquisas indicaram que unidades básicas de saúde, 

funcionando adequadamente, de forma resolutiva, oportuna e humanizada, são capazes de 

resolver, com qualidade, cerca de 85 % dos problemas de saúde da população. O restante das 

pessoas necessitará, em parte, de atendimento em ambulatórios de especialidades e apenas um 

pequeno número, de atendimento hospitalar (BRASIL, 2000a). 

Diante de todo esse contexto e visando, enquanto estratégia setorial, a reorientação do 

modelo assistencial brasileiro, o Ministério da Saúde assumiu, a partir de 1994, como resposta 

intencional a essa conjuntura, a implantação do Programa Saúde da Família – PSF (BRASIL, 

2000a). 

A Estratégia de Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do 

modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais 

em unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um 

número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes 

atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e 

agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. A responsabilidade 

pelo acompanhamento das famílias coloca para as equipes de saúde da família a necessidade 

de ultrapassar os limites classicamente definidos para a atenção básica (BRASIL, 2011a).  

A estratégia de Saúde da Família é um projeto dinamizador do SUS, condicionada pela 

evolução histórica e organização do sistema de saúde no Brasil. A velocidade de expansão da 

Saúde da Família comprova a adesão de gestores estaduais e municipais aos seus princípios. 

Iniciado em 1994, apresentou um crescimento expressivo nos últimos anos. A consolidação 

dessa estratégia precisa, entretanto, ser sustentada por um processo que permita a real 

substituição da rede básica de serviços tradicionais no âmbito dos municípios e pela 

capacidade de produção de resultados positivos nos indicadores de saúde e de qualidade de 

vida da população assistida (BRASIL, 2011a).  

A Saúde da Família como estratégia estruturante dos sistemas municipais de saúde tem 

provocado um importante movimento com o intuito de reordenar o modelo de atenção no 

SUS, busca maior racionalidade na utilização dos demais níveis assistenciais e tem produzido 

resultados positivos nos principais indicadores de saúde das populações assistidas (BRASIL, 

2011a).  

A diferença entre a estratégia de saúde da família e os centros ou postos de saúde 

tradicionais não se restringe ao nome e vai muito além. As unidades de saúde tradicionais 

utilizavam um modelo de assistência curativo, passivo, sem vínculo efetivo com a população 

e sem um cuidado maior com sua saúde, o atendimento era centrado no indivíduo e limitava-
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se a encaminhar os doentes para centros especializados e hospitais. As unidades de saúde da 

família identificam os problemas e as necessidades das famílias considerando o contexto 

social em que estão inseridas, planejando, priorizando e organizando a assistência e o sistema 

de saúde (CORTEZ E TOCANTINS, 2006).  

A implementação do Programa de Saúde da Família se deu em 1994 pelo Governo 

Federal como política de atenção primária no Brasil. A partir de 1996, o Ministério da Saúde 

começou a romper com o conceito de programa reforçando a ideia de estratégia de saúde da 

família por reconhecê-la na reorientação da APS no Brasil. Em 2006 a Política Nacional da 

Atenção Básica do Ministério da Saúde reafirmou o PSF como modelo estruturante do SUS 

(BRASIL, 2008b). 

 A ESF está ancorada nas ações de uma equipe composta por um médico generalista 

ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde, 

responsáveis pela atenção integral e contínua a uma população adscrita de, no máximo, 4000 

pessoas. As equipes podem ser ampliadas, conforme necessidade e decisão do gestor 

municipal (BRASIL, 2006a). 

No contexto atual a atenção à saúde é formada por sistemas integrados que se 

estabelecem em rede horizontal integrada em que a APS é o centro de comunicação sem 

hierarquia (BRASIL, 2008b). 

A atenção primária através da estratégia de saúde da família vem se constituindo como 

a principal porta de entrada do usuário no sistema de saúde e se apresenta como centro de 

comunicação, como eixo estruturante, da rede integrada de atenção à saúde (BRASIL, 2008b). 

No papel de centro de comunicação da rede horizontal, a APS deve cumprir três 

funções essenciais: o papel resolutivo (resolver a maioria dos problemas da população); o 

papel organizador de fluxos e contra fluxos das pessoas pelos diversos pontos da atenção à 

saúde e o de responsabilização, isto é, corresponsabilizar pela saúde dos cidadãos em todos os 

pontos de atenção à saúde (BARBOSA, RODRIGUES e SAMPAIO, 2010). 

Segundo o Ministério da Saúde o objetivo da ESF é a reorganização da prática 

assistencial em novas bases e critérios, em substituição ao modelo tradicional de assistência, 

orientado para a cura de doenças e o hospital. A atenção está centrada na família, entendida e 

percebida a partir do seu ambiente físico e social, o que vem possibilitando às equipes uma 

compreensão ampliada do processo saúde-doença e da necessidade de intervenções que vão 

além das práticas curativas (BRASIL, 2008b). 

Estudos como o de Barbosa, Rodrigues e Sampaio (2010) demonstram a expressiva 

expansão em termos quantitativos da estratégia de saúde da família em território nacional nos 



18 

 

últimos anos, porém destacam que o crescimento numérico por si só não assegura a efetiva 

implementação da estratégia e colocam questões sobre como garantir sua resolutividade. 

 Discutir resolutividade na ESF impõe que se reflita sobre definições de fluxos que 

assegurem acesso a serviços e procedimentos, assim como dificuldades enfrentadas no 

processo de trabalho e educação permanente para os trabalhadores. 

 No município do Rio de Janeiro a cobertura da ESF girava em torno de 7 % em 2009 e 

o sistema público de saúde era pobremente embasado na APS. A partir desse ano foi dada 

forte ênfase na APS e iniciou-se uma reforma orientada pela qualidade no município por meio 

do estímulo a Estratégia de Saúde da Família. Ao final de 2012 a cobertura populacional da 

ESF era de 40% (HARZHEIM, LIMA e HAUSER, 2013). 

 Ao final de 2012, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde in Harzheim, Lima 

e Hauser (2013), a rede de Atenção Primária à Saúde do município do Rio de Janeiro era 

formada por 06 unidades de saúde tipo C, que caracterizam unidades de saúde tradicionais, 

sem a presença de equipes de saúde da família; 74 unidades de saúde tipo B, unidades de 

saúde tradicionais, com incorporação de uma ou mais equipes de ESF, que cobrem 

parcialmente o território; 115 unidades da saúde tipo A, com 68 Clínicas da Família, que são 

unidades onde todo o território é coberto por equipes da Estratégia de Saúde da Família, e 805 

equipes de saúde da família. 

 A unidade onde foi desenvolvida a presente pesquisa é um Centro Municipal de Saúde 

classificado como unidade tipo A, ou seja, onde todo território é coberto por equipes de saúde 

da família, embora não se trate de uma Clínica da Família. 

A rápida expansão da ESF no Rio de Janeiro, a dimensão de todo esse processo e a 

inserção de novos profissionais, destaca a importância de refletir e investir no 

desenvolvimento da educação permanente nesse contexto. 

 

 

 

2.2- O CONCEITO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE: TRANSFORMAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES POLÍTICAS 

 

 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 200, inciso III, atribui ao SUS à 

competência de ordenar a formação na área da saúde (BRASIL, 1988).  E, a partir de então, as 

questões da educação na saúde passam a fazer parte das atribuições finalísticas do Sistema e 
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para efetivá-las o Ministério da Saúde vem desenvolvendo, ao longo do tempo, estratégias e 

políticas para a adequação da formação e qualificação dos trabalhadores de saúde às 

necessidades da população e ao desenvolvimento do SUS. 

 Dessa forma, destaca-se que necessidade de constante atualização frente às mudanças 

e inovações tecnológicas atuais impõe que se reflita continuamente sobre as estratégias para 

formar e capacitar os profissionais da saúde. 
 Durante as leituras realizadas para a construção deste estudo percebeu-se que a 

educação permanente é um conceito antigo, mas que ganhou uma nova roupagem na área da 

saúde, especialmente após a aprovação pelo Ministério da Saúde, em 2003, da Política 

Nacional de Educação Permanente, que propõe colocar o cotidiano em análise e assim 

atravessa a gestão, o ensino e o controle social. 

Ao falar sobre educação permanente nos voltamos à pedagogia, área que primeiro 

estudou o tema e teve a França como palco central das reflexões iniciais.  

Na França a ideia de educação prolongada, continuada e progressiva fez parte de um 

programa educativo da revolução de 1789. E esta ideia foi reafirmada em 1791 na 

Constituição Francesa, quando a mesma trás que: “será criada e organizada uma instrução 

pública comum a todos os cidadãos, gratuita no que se refere ao ensino indispensável a todos 

os homens” (FRANÇA, 1981 apud GADOTTI, 1992). 

De acordo com Gadotti (1992) apud Smaha e Carloto (2010), em 1955 a Liga 

Francesa de Ensino elaborou um projeto de reforma do ensino no qual o redator foi Pierre 

Arents, e neste documento o termo educação permanente foi citado pela primeira vez e a ele 

foram atribuídos os objetivos de:  

Assegurar depois da escola a manutenção da instrução e da educação 
recebida na escola; prolongar e completar, além da formação e da atividade 
profissional, a educação física, intelectual e estética da juventude até ao 
exercício da cidadania; permitir o aperfeiçoamento, a complementação, a 
renovação ou a readaptação das capacidades em todas as épocas da vida; 
facilitar a atualização dos conhecimentos e a compreensão dos problemas do 
país e do mundo, a todos os cidadãos, quaisquer que sejam seus títulos de 
responsabilidades; permitir a todos usufruir do patrimônio da civilização e de 
seu constante enriquecimento (GADOTTI, 1992). 

 

E assim, de acordo com o exposto acima, com muitas garantias de direitos a educação, 

tornou-se interessante incorporar a educação permanente ao desenvolvimento do país. Dessa 

forma, a educação permanente foi oficializada na França, pelo Ministro da Educação Nacional 

René Billères, para o prolongamento da escolaridade e reforma do ensino público 

(GADOTTI, 1992). 
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A partir de então a produção sobre o tema educação permanente foi grande, e assim, a 

educação permanente passou a ser a ideia central da Política Educacional da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e amplamente disseminada a 

partir de um projeto intitulado “Cidade Educativa”. Este projeto foi adotado por vários países, 

inclusive pelo Brasil, que apesar de não possuir nem mesmo o ensino fundamental dentro dos 

padrões mínimos desejou instalar a educação para a vida toda (SMAHA E CARLOTO, 2010). 

No Brasil, Moacir Gadotti aparece como uma das principais referências sobre o 

assunto, este brasileiro foi até Genebra estudar documentos sobre educação permanente e com 

base nestes estudos escreveu sua tese de doutorado abordando a origem do tema (SMAHA E 

CARLOTO, 2010). 

Gadotti (1992) afirma que a educação permanente possibilita uma releitura da 

realidade na qual somos sempre aprendizes.  O autor situa a educação permanente como um 

evento, o qual ele interpreta como um fato que “vem” até nós, nos provoca e exige uma 

tomada de decisão. 

O autor acima citado complementa que a educação permanente não é uma ideia 

recente, e cita o filósofo chinês Lao-Tsé, que séculos antes de Cristo já dizia que, “[...] todo 

estudo é interminável”, assim percebe-se que a educação permanente é uma preocupação 

antiga (GADOTTI, 1992). 

 Desde a década de 20 discute-se a ideia de que a educação deve ser por toda vida. A 

UNESCO na década de 70 conceituou educação permanente a partir do princípio de que o 

homem se educa a vida inteira, atentando para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, a 

evolução das capacidades, motivações e aspirações e que as suas necessidades nem sempre 

são de caráter emergente (GIRADE, CRUZ E STEFANELLI, 2006). 

Segundo Lopes et al (2007) apud Smaha e Carloto (2010), a partir da década de 70 a 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) após perceber falhas na formação dos 

profissionais de saúde frente às demandas dos serviços, propôs um debate para construção de 

um novo modelo de formação com vistas a melhorar as práticas de saúde. A partir de então 

foram iniciadas pesquisas na América Latina em busca de alternativas para a formação em 

saúde, e assim a proposta da educação permanente, através da OPAS, se propagou na América 

Latina como possível estratégia de desenvolvimento da relação entre trabalho e educação. 

Destaca-se, de acordo com Smaha e Carloto (2010), que a OPAS buscou em 

documentos da UNESCO as bases da educação permanente, que até então, era aplicada 

exclusivamente na área da educação trazendo, a partir dai, esta proposta para a área da saúde. 
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O Brasil, como também fazia parte desta organização, seguiu a mesma trajetória. No 

país, as discussões sobre formação já vinham acontecendo desde as primeiras Conferências 

Nacionais de Saúde. E a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, esta discussão 

ganhou força uma vez que neste evento foi sugerida a criação da Conferência Nacional de 

Recursos Humanos para discussão da qualidade do trabalho em saúde (SMAHA E 

CARLOTO, 2010). 

A 8ª Conferência foi um marco nacional, onde diversas propostas foram criadas e 

deram bases para a construção de alguns artigos da Constituição Federal de 1988, dentre eles 

o artigo 196, no qual a saúde é posta como dever do Estado e direito de todos, e o artigo 200, 

que atribui ao SUS à competência de ordenar a formação dos recursos humanos em saúde 

(SMAHA E CARLOTO, 2010). 

Conforme Smaha e Carloto (2010), foi a partir de então que tiveram início as 

mobilizações e todo o percurso para a legalização dos direitos à formação em saúde, porém 

ainda sem utilizar o conceito da educação permanente. 

Leis como a 8080/90 e a 8142/90 foram então homologadas para subsidiar a criação 

do SUS e então ficou evidente a necessidade de uma formação continuada para os recursos 

humanos na saúde e deste como a educação permanente em saúde começou a ganhar forma 

(SMAHA E CARLOTO, 2010). 

 O Conselho Nacional de Saúde instituiu a Norma Operacional Básica, NOB/RH do 

SUS a partir da resolução 330/2003, documento este que abriu possibilidades para o Conselho 

aprovar o parecer da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos para o SUS e criar a 

“Política Nacional de Formação e desenvolvimento para o SUS: caminhos para a educação 

permanente em saúde” e as estratégias de pólos ou rodas de educação permanente em saúde 

da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2003). 

A partir da resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 335/2003 a educação 

permanente começou a se tornar realidade como Política de Saúde (BRASIL, 2003). Destaca-

se que a proposta da educação permanente veio inicialmente da pedagogia, mas somente na 

área da saúde que se tornou uma Política Pública. 

E, para ter respaldo de Política Pública, em 2004 foi homologada a portaria 198/2004 

do Ministério da Saúde, através da qual foi instituída a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS) como estratégia do SUS para a formação e desenvolvimento 

de trabalhadores para o setor (BRASIL, 2009). 
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Com a aprovação da PNPES o objetivo da saúde coletiva de transformar a rede pública 

de saúde em uma rede de ensino-aprendizagem no trabalho e no exercício da prática 

profissional ganhou ainda mais subsídios para aplicação prática (CECCIM, 2005). 

Sendo assim, educação é considerada instrumento para mudanças e transformações em 

uma sociedade. No âmbito da educação e da saúde, a acumulação de conhecimentos, 

traduzida em tecnologias e indicadores de qualidade dos processos de trabalho tem 

influenciado a organização dos serviços e exigido que os profissionais adquiram novas 

habilidades, por isso, ressalta-se a importância de que todas as esferas envolvida mantenham 

esforços para implementação e desenvolvimento da educação permanente (RICALDONI E 

SENA, 2006). 

 Dessa forma, discutir os conceitos de educação no âmbito dos serviços de saúde é 

fundamental para todos que estão refletindo sobre os rumos da educação e da saúde em uma 

sociedade que se desenvolve de forma cada vez mais dinâmica. 

Percebe-se que para que se chegasse a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde foi longo o caminho percorrido com discussões intensas sobre formação e educação 

continuada. 

Reafirma-se, mais uma vez, que a educação permanente é uma conquista dos 

trabalhadores da saúde do Brasil e deve ser constantemente aprimorada para que se possa 

garantir qualidade nos serviços de saúde. 

Ressalta-se que espaços de formulação e execução de ações de educação permanente, 

bem como o desenvolvimento de pesquisas e discussões sobre o tema, vêm se consolidando 

de forma crescente no Brasil, porém esforços de todos os atores envolvidos se fazem 

fundamentais para que a educação permanente possa de fato se tornar uma realidade no 

cotidiano dos serviços de saúde do país.  
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2.3- A OBRA DE PAULO FREIRE E A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 

           Paulo Freire nasceu em Recife em 1921 e faleceu em 1997. É considerado um dos 

grandes pedagogos da atualidade e respeitado mundialmente (CENTRO PAULO FREIRE 

ESTUDOS e PESQUISAS, 2013). 

Embora suas ideias e práticas tenham sido objetos das mais diversas críticas, é 

inegável a sua grande contribuição em favor da educação popular (CENTRO PAULO 

FREIRE ESTUDOS e PESQUISAS, 2013). 

Em sua obra Pedagogia do Oprimido Paulo Freire diz que vivemos em uma sociedade 

dividida em classes, sendo que os privilégios de uns impedem que a maioria usufrua dos bens 

produzidos e, coloca como um desses bens produzidos e necessários para concretizar a 

vocação humana de ser mais, a educação, da qual é excluída grande parte da população do 

Terceiro Mundo. Refere-se então a dois tipos de pedagogia: a pedagogia dos dominantes, 

onde a educação existe como prática da dominação, e a pedagogia do oprimido, que precisa 

ser realizada, na qual a educação surgiria como prática da liberdade (FREIRE, 2011). 

A pedagogia do dominante é fundamentada em uma concepção bancária de educação, 

(predomina o discurso e a prática, na qual, quem é o sujeito da educação é o educador, sendo 

considerados os educando como vasilhas a serem cheias, o educador deposita "comunicações" 

que estes, recebem, memorizam e repetem), da qual deriva uma prática totalmente verbalista, 

dirigida para a transmissão e avaliação de conhecimentos abstratos, numa relação vertical, o 

saber é dado, fornecido de cima para baixo, e autoritário, pois manda quem sabe (FREIRE, 

2011).  

           Dessa maneira, segundo Freire (2011), o educando em sua passividade, torna-se um 

objeto para receber paternalisticamente a doação do saber do educador, sujeito único de todo 

o processo. Esse tipo de educação pressupõe um mundo harmonioso, no qual não há 

contradições, daí a conservação da ingenuidade do oprimido, que como tal se acostuma e 

acomoda no mundo conhecido e eis aí, a educação exercida como uma prática da dominação.  

A ideia básica do Método Paulo Freire é o processo educativo pelas características do 

meio. Trata-se de um método simples que começa por localizar e recrutar os analfabetos 

residentes na área escolhida para os trabalhos de alfabetização. As palavras dos entrevistados 

são respondidas nas questões sobre as experiências vividas na família, no trabalho, nas 

atividades religiosas, políticas, recreativa, dentre outros. O conjunto das entrevistas fornece à 

equipe de educadores uma extensa relação das palavras de uso corrente na localidade. Essa 

relação era entendida como representativa do universo vocabular local. E dela se extraíam as 
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palavras geradoras – unidade básica na organização do programa de atividades e na futura 

orientação dos debates que teriam lugar nos círculos de cultura (FREIRE, 2011). 

A discussão das situações sugeridas pelas palavras geradoras permitia que o indivíduo 

se conscientizasse da realidade em que vivia e de sua participação na transformação dessa 

realidade, o que tornava mais significativo e eficiente o processo de alfabetização. Era o 

próprio adulto que se educava, orientado pelo coordenador de debates, o professor, mediante a 

discussão de suas experiências de vida com outros indivíduos que participavam das mesmas 

experiências (CENTRO PAULO FREIRE ESTUDOS e PESQUISAS, 2013).  

 No método PAULO FREIRE as palavras geradoras são escolhidas após pesquisa no 

meio ambiente. Por exemplo, numa comunidade que vive em sistema de favela, a palavra 

FAVELA é geradora porque, evidentemente, está associada às necessidades fundamentais do 

grupo, tais como: habitação, alimentação, vestuário, transporte, saúde e educação.  

Segundo Freire (2011), a educação é uma prática política tanto quanto qualquer prática 

política é pedagógica. Não há educação neutra. Toda educação é um ato político.  

Assim, sendo, os educadores necessitam construir conhecimentos com seus alunos, tendo 

como horizonte um projeto político de sociedade. Os professores são, portanto, profissionais 

da pedagogia da política, da pedagogia da esperança.  

Dessa mesma forma, uma proposta de formação e desenvolvimento de profissionais de 

saúde para o SUS é também um ato político, e deve conduzir esses sujeitos a uma análise 

crítica do contexto em que atuam, sobre o sistema de saúde brasileiro, seu processo de 

consolidação, desafios que enfrenta e papel dos profissionais nessa construção. 

Sua pedagogia tem sido conhecida como Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da 

Liberdade, Pedagogia da Esperança, sua obra é vasta e traduzida em vários idiomas.  

Em seus trabalhos, Freire defende a ideia de que a educação não pode ser um depósito 

de informações do professor sobre o aluno. Esta "pedagogia bancária" segundo Freire (2011), 

não leva em consideração os conhecimentos e a cultura dos educadores.  

Respeitando-se a linguagem, a cultura e a história de vida dos educandos pode-se levá-los a 

tomar consciência da realidade que os cerca, discutindo-a criticamente. Conteúdos, portanto, 

jamais poderão ser desvinculados da vida.  

  As pessoas podem não ser letradas, mas todas estão imersas na cultura e, quando o 

educador consegue fazer a ponte entre a cultura dos alunos, estabelece-se o diálogo para que 

novos conhecimentos sejam construídos (FREIRE, 2011). 

A base da pedagogia de Paulo Freire é o diálogo libertador e não o monólogo 

opressivo do educador sobre o educando. Na relação dialógica estabelecida entre o educador e 
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o educando faz-se com que este aprenda a aprender.  Paulo Freire afirma que a leitura do 

mundo precede a leitura da palavra, querendo dizer com isto que a realidade vivida é à base 

para qualquer construção de conhecimento. Respeita-se o educando não o excluindo da sua 

cultura, fazendo-o de mero depositário da cultura dominante (CENTRO PAULO FREIRE 

ESTUDOS e PESQUISAS, 2013). 

Ao se descobrir como produtor de cultura, os homens se veem como sujeitos e não 

como objetos da aprendizagem. A partir da leitura de mundo de cada educando, através de 

trocas dialógicas, constroem-se novos conhecimentos sobre leitura, escrita, cálculo. Vai-se do 

senso comum do conhecimento cientifico num continuum de respeito (CENTRO PAULO 

FREIRE ESTUDOS e PESQUISAS, 2013). 

A educação, segundo Freire (2011), deve ter como objetivo maior desvelar as relações 

opressivas vividas pelos homens, transformando-os para que eles transformem o mundo.  

Mais do que ler, escrever e contar, a educação tem tarefas mais sérias - desvelar para os 

homens as contradições da sociedade em que vivem.  

Paulo Freire, além de sua obra de pensador, tornou-se conhecido pelo método de 

alfabetização de adultos que criou, conhecido como Método de Alfabetização Paulo Freire.  

E destacou que era preciso pôr fim à educação bancária, em que o professor deposita sobre 

seus alunos os conhecimentos que possui (FREIRE, 2011). 

O processo educativo é um ato político, uma ação que resulta em relação e domínio ou 

de liberdade entre as pessoas. Opunha-se ao que chamava de educação bancária. Esse tipo de 

ensino se caracteriza pela presença de um professor depositante e um aluno depositário da 

educação. Quem é educado dessa forma, tende a tornar-se incapaz de ler o mundo 

criticamente. Acreditava que o educador deve se comportar como um provocador de 

situações, um animador cultural num ambiente em que todos aprendem em comunhão. A 

preparação da criança para tomar uma decisão está relacionada à necessidade de cada escola 

de ter um projeto pedagógico que reconheça a cultural local (FREIRE, 2011). 

Paulo Freire, mais que um educador, foi um pensador, legado de sua inteligência a 

serviço dos mais humildes. “Pedagogia do Oprimido”, uma de suas obras mais significativas, 

nos remete ao ser humano sem recursos e submetido à opressão cotidiana e que encontra saída 

pela consciência e pela ação, ele é uma dessas pessoas que ficarão na história por ter pensado 

no povo oprimido com uma teoria e a prática para que essa gente recuperasse a dignidade 

devida com seu Método de alfabetização de adultos. Revolucionário, porque o aprendizado 

foge das formas mecânicas, valorizando as experiências e percepções pessoais e regionais.  
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Paulo Freire tornou-se referência mundial. Hoje há centros de estudos e difusão de seu 

método em todo planeta (CENTRO PAULO FREIRE ESTUDOS e PESQUISAS, 2013). 

O pensamento de Paulo Freire dialoga com a proposta da educação permanente em 

saúde ao abordar a noção da aprendizagem significativa que já era utilizada por Freire desde 

suas primeiras experiências como educador quando defendia a ideia de que os educandos não 

deveriam ser tratados como elementos vazios que apenas recebem informações, mas sim que 

os educadores deveriam levar em conta o que os alunos já sabiam, considerando suas 

experiências de vida, e, a partir daí, dar início a todo processo de aprendizagem.  

 O método de alfabetização de Paulo Freire nasceu dentro do Movimento de Cultura 

Popular do Recife entre as décadas de 50 e 60, a partir dos círculos de cultura, onde os 

participantes definiam as temáticas junto com os educadores (CENTRO PAULO FREIRE 

ESTUDOS e PESQUISAS, 2013). 

 Foi a partir dessa experiência que Freire desenvolveu uma de suas principais teorias: a 

de que a educação tem papel imprescindível no processo de conscientização, e trata a 

educação como prática de liberdade, ele a considera desafiadora e transformadora, e defende 

que para alcançá-la são essenciais o diálogo crítico, a fala e a convivência. Na sua concepção, 

a educação é um momento do processo de humanização, um ato político, de conhecimento e 

de criação (CENTRO PAULO FREIRE ESTUDOS e PESQUISAS, 2013). 

 A pedagogia crítica de Freire vai ao encontro da política de educação permanente 

também por seu caráter ascendente que coloca os profissionais participantes do processo 

como sujeitos ativos e considera suas experiências anteriores e a realidade em que estão 

inseridos no processo ensino-aprendizagem fazendo com que as temáticas abordadas sejam 

tratadas de forma a fazerem sentido para os sujeitos envolvidos e tornarem-se factíveis de 

serem implementadas. 
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2.4 - UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO PROCESSO DE TRABALHO 

PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE: 

PROBLEMATIZAÇÃO E APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS 

 

 Existe atualmente um consenso sobre a necessidade de mudanças na educação dos 

profissionais de saúde frente à inadequação do aparelho formador em atender às demandas 

sociais apresentadas pela população (CYRINO e PEREIRA, 2004).  

 Abrahão, Souza e Marques (2012) afirmam que responsáveis pela formação em saúde 

vem sendo solicitados a reformular o perfil do profissional que ingressa no SUS, com vistas à 

ampliação dos espaços de aprendizagem e intensificação na formação a partir de uma 

abordagem integral. As autoras trazem ainda que, nos últimos anos, vem sendo adotado pela 

maioria das propostas de mudança curricular o uso de metodologias ativas como ferramenta 

pedagógica e a relação com o mundo do trabalho como elementos fundamentais para o ensino 

em saúde. 

 Frente a esse panorama, entre as metodologias ativas e problematizadoras, destaca-se 

que a problematização e a aprendizagem baseada em problemas (ABP) são metodologias 

distintas que trabalham com base em problemas para o desenvolvimento do processo de 

ensinar e de aprender. Ambas apoiam-se na aprendizagem por descoberta e na aprendizagem 

significativa e valorizam a questão do aprender a aprender (CYRINO e PEREIRA, 2004). 

 Destaca-se mais uma vez, ao abordar o processo educacional, a necessidade de romper 

com a postura de transmissão de informações nas quais os alunos assumem o papel de 

indivíduos passivos. Cyrino e Pereira (2004), apoiados pelos conceitos de Paulo Freire 

ressaltam a importância de se conceber a educação como prática de liberdade, em oposição à 

educação como prática de dominação. 

 Paulo Freire (2011) defende uma concepção da educação baseada na problematização 

dos homens em suas relações com o mundo, fundamentada em uma relação dialógica entre 

educando e educador, que possibilita a ambos aprenderem juntos através de um processo 

emancipatório. 

 Sendo assim, destacamos características da metodologia da problematização e da 

aprendizagem baseada em problemas. 

 A metodologia da problematização é baseada no método do arco, de Charles 

Maguerez, que é formado por cinco etapas que se desenvolvem a partir da realidade ou de um 

recorte da realidade (BERBEL, 1998). 
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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, 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 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), 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). 

 A ABP tem o grupo tutorial como apoio para os estudos. O grupo tutorial é composto 

por um tutor e 08 a 10 alunos, dentre os alunos um será o coordenador e o outro será o 

secretário, fazendo rodízio de sessão a sessão para que todos exerçam essas funções. No 
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grupo, os alunos são apresentados a um problema pré-elaborado pela comissão de elaboração 

de problemas (BERBEL, 1998). 

 De acordo com Berbel (1998), o grupo tutorial deve seguir sete passos, os quais são: 

1) Leitura do problema, identificação e esclarecimento de termos desconhecidos; 2) 

Identificação dos problemas propostos pelo enunciado; 3) Formulação de hipóteses 

explicativas para os problemas identificados; 4) Resumo das hipóteses; 5) Formulação dos 

objetivos de aprendizado; 6) Estudo individual dos assuntos levantados nos objetivos de 

aprendizado; 7) Retorno ao grupo tutorial para rediscussão do problema frente aos novos 

conhecimentos adquiridos na fase de estudo anterior. 

 Ainda segundo Berbel (1998), uma carga horária é prevista para o estudo de cada 

problema e o grupo tutorial deve organizar-se para cumprir os sete passos acima descritos 

dentro desse tempo. 

 Os problemas constituem um dos pontos comuns das duas propostas, mas fica clara a 

abordagem distinta dos problemas pelos integrantes do processo de ensino-aprendizagem. 

 Durante o desenvolvimento das oficinas para a coleta de dados desta pesquisa 

utilizaram-se as duas propostas acima descritas em momentos diferentes. 
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3- METODOLOGIA 

 

3.1- TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, com abordagem metodológica 

qualitativa, pesquisa de campo, participativa, do tipo pesquisa-ação. 

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis, preocupa-se com aspectos da realidade numa 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o 

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números, os quais, por sua 

vez, não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão das relações sociais 

(MINAYO, 2011). 

A pesquisa descritiva tem por premissa buscar a resolução de problemas melhorando 

as práticas por meio da observação, análise e descrições objetivas, através de entrevistas com 

peritos para a padronização de técnicas e validação de conteúdo. Esse tipo de pesquisa exige 

do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar, e pretende descrever 

fatos e fenômenos de determinada realidade (GIL, 2008).  

 Para Gil (2008), o objetivo da pesquisa exploratória é proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A 

maioria das pesquisas exploratórias envolve o levantamento bibliográfico, entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos 

que estimulem a compreensão. 

 Já a pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa 

bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de 

diferentes tipos de pesquisa (GIL, 2008). 

 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 empiricamente fundamentada de 

aprimorar a prática (THIOLLENT, 1988). 
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3.2- ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Atendendo ao estabelecido na resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, a 

pesquisa foi encaminhada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Prefeitura do 

Município do Rio de Janeiro, sob o protocolo Nº 157/2012, e, além disso, todos os sujeitos 

aceitaram participar voluntariamente da pesquisa assinando o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice III). 

  

3.3- CENÁRIO 

 

O estudo em questão foi desenvolvido no período de dezembro de 2012 a fevereiro de 

2013 em um Centro Municipal de Saúde localizado na Zona Oeste do município do Rio de 

Janeiro.   

A Resolução n.º 431, de 14 de abril de 1993, da Secretaria Municipal de Saúde, 

considerando o que estabelece a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro e o Plano 

Diretor Decenal, criou Áreas de Planejamento Sanitário, na tentativa de viabilizar a 

regionalização das ações e serviços de saúde com a implantação do SUS. Nesse sentido, pela 

extensão territorial e concentração populacional foram criadas dez áreas de planejamento 

constituídas por 32 regiões administrativas, que agregam 157 bairros. A figura 1 mostra o 

mapa do Rio com as áreas de planejamento. Pode-se observar que geograficamente as APs do 

Centro (1), da Zona Sul (2.1) e Norte (2.2, 3.1, 3.2 e 3.3) são menores e as APs da Zona Oeste 

(5.1, 5.2 e 5.3) são maiores (BRASIL, 2005). 

FIGURA I - mapa do município do Rio de Janeiro dividido por áreas de planejamento 

         
Fonte: BRASIL, 2005a. 
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O cenário deste estudo pertencente à Área Programática 5.1 e fica localizado no bairro 

de Magalhães Bastos. 

 

3.5- SUJEITOS 

 

Os sujeitos deste estudo foram 26 profissionais da ESF, dentre os quais, agentes 

comunitários de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, 

farmacêutico, dentistas, auxiliares de saúde bucal, técnicos de saúde bucal, psicólogo, 

fisioterapeuta e funcionários administrativos que atuam na unidade e que tiveram interesse e 

disponibilidade em participar do estudo.  Estabelecemos como critério de exclusão: deixar de 

participar de qualquer uma das etapas da pesquisa. 

 

3.6- COLETA DE DADOS 

 

Para realização da coleta de dados deste estudo trabalhou-se com dois grupos de 

sujeitos em momentos diferentes. 

Na primeira etapa deste estudo os dados foram coletados através de um questionário 

com caracterização dos sujeitos e uma questão aberta sobre o conhecimento dos profissionais 

acerca do conceito de educação permanente, nesta etapa trabalhou-se com 26 sujeitos. 

Na segunda etapa foram desenvolvidas sete oficinas de educação permanente, e para o 

desenvolvimento desta etapa trabalhou-se com 13 sujeitos, foi proposta a construção de um 

mapa conceitual sobre EPS no primeiro encontro e outro no último encontro do grupo, a fim 

de comparar e avaliar a realização das oficinas e o impacto destas sobre as respostas dadas 

pelos profissionais. 

 Como terceira etapa da pesquisa foi reaplicada o questionário utilizado na primeira 

etapa, e trabalhou-se novamente com os 26 sujeitos do início, a fim de avaliar as respostas 

individuais e o impacto das oficinas. 

 Ressalta-se que para o desenvolvimento das oficinas foram utilizadas a metodologia 

da problematização e a aprendizagem baseada em problemas, de maneira a adaptar a dinâmica 

das oficinas ao processo de trabalho na unidade e favorecer a participação dos sujeitos em 

todos os encontros. 

 Nas primeiras cinco oficinas utilizou-se a aprendizagem baseada em problemas, onde 

os problemas de ensino foram previamente elaborados, e para o qual foram utilizados textos 

do Curso de Formação de Facilitadores de Educação Permanente da FioCruz, e, já nas duas 
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últimas oficinas foi aplicada a metodologia da problematização, através do Arco de 

Maguerez, e os problemas foram extraídos da realidade pela observação realizada pelos 

sujeitos. 

Destaca-se que o questionário é uma investigação composta por questões apresentadas 

por escritos às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses e expectativas. As vantagens da utilização do questionário consistem na 

possibilidade de atingir um grande número de pessoas, além de este ser de baixo custo, dar 

garantia de anonimato das respostas e no fato de que os sujeitos pesquisados não são 

influenciados (POLIT, BECK & HUNGLER, 2004). 

Ressalta-se que o mapa conceitual é considerado uma representação gráfica que 

estimula a organização de conceitos e a união entre teoria e prática. Através do mapa 

conceitual identificam-se conceitos-chave de um fenômeno específico que são unidos para 

mostrar suas conexões e fornecer informações sobre o conteúdo, estrutura e inter-relações de 

conhecimento no fenômeno identificado. Na prática de enfermagem, a utilização do mapa 

conceitual, pode estimular a visualização da interdependência conceitual e, desse modo, 

subsidiar o planejamento holístico do cuidado cujo objetivo é o de promover o pensamento 

reflexivo, a resolução de problemas e a síntese de definições (BITTENCOURT et al, 2011). 

Os encontros das oficinas ocorreram no horário das reuniões multiprofissionais que 

acontecem às terças-feiras.  

                                         

3.7- ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 A questão aberta sobre educação permanente foi analisada conforme a análise de 

conteúdo proposta por Bardin (2009). Quanto às oficinas, foram realizados registros escritos e 

através de imagens fotográficas dos produtos elaborados nas mesmas. 

Segundo Bardin (2009), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações. Para a autora, a análise de conteúdo não é um instrumento, mas um “leque de 

apetrechos” ou, com maior rigor, será um único instrumento, porém marcado por grande 

disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação vasto, que é a comunicação.  

 Para a referida autora, a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que visa obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens. Ainda para esta autora, a análise de conteúdo se apresenta como um 
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“instrumento” que possibilita “afastar os perigos da compreensão espontânea”. Neste sentido, 

a autora propõe a análise de conteúdo como forma de compreender o núcleo de comunicação, 

para além dos significados imediatos.  

Tomando por base o referencial de Bardin (2009), na etapa da análise de conteúdo, a 

referida autora sugere três polos cronológicos, os quais foram organizados em três fases que 

estão dispostas no quadro I (um). 

3ª- Tratamento dos
resultados obtidos e 
interpretação

Os resultados são tratados de maneira a serem siginifiactivos e
válidos. Operações estatísticas simples ou mais complexas,
permitem estabelecer quadros de resultados que condensam as
informações fornecidas pela análise

FASES O QUE SERIA

1ª- Pré-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.

É a fase da organização. Período de intuições, que tem por objetivo 
tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a
conduzir a um esquema para um plano de análise.

 
Quadro I: Análise de Conteúdo de acordo com Bardin (2009). 

 

Desse modo a sintetizar o tratamento dos dados apresenta-se as seguintes etapas que 

foram realizadas antes e após as oficinas de educação permanente: 

1) Leitura dos questionários por diversas vezes, até se obter familiaridade com as ideias; 

2) Definição das Unidades de Registros (UR), onde, para tal, foram marcadas todas as 

ideias dos profissionais nos contextos dos questionários, somando um total de 34 UR 

antes das oficinas e 14 UR após as oficinas; 

3) A partir dos questionários aplicados antes das oficinas 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 I, às US somando um total de nove (09). A 

partir daí, verificaram-se as ideias, bem como foi feito um agrupamento conforme as 

semelhanças para atribuirmos nome às US. São elas: A) Proposta político-pedagógica 

(01); B) Processo de ensino-aprendizagem (01); C) Problematização do processo de 

trabalho (01); D) Capacitação, atualização, aperfeiçoamento e qualificação profissional 

(15); E) Reciclagem, treinamento, cursos, palestras, seminários (06); F) Educação 

contínua, processo de constante aprendizado (02); G) Prevenção de doenças (04); H) 

Promoção à saúde (03); I) Promover educação (01). 
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4) Para a definição das UR que emergiram da análise dos questionários aplicados ao final 

da coleta de dados, após as oficinas de EPS, e construção das Unidades de Significação 

(US) atribuiu-se letras do alfabeto de A até H, somando um total de 07 (sete) US, sendo 

elas: A) Atividades educativas conscientizadoras e olhar crítico sobre a realidade (02); 

B) Processo de ensino-aprendizagem (01); C) Produção de conhecimento no cotidiano, 

discussão que envolve problemas do dia a dia, busca de soluções a partir de problemas 

do dia a dia (03); D) Articular necessidades de aprendizagem e necessidades do 

trabalho, promover transformações na prática profissional (02); E) Cursos e 

treinamentos (02); F) Aprendizado contínuo, constante atualização (02); G) Prevenção 

de doenças (01); H) Promoção à saúde (01). 

 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 US anteriores às oficinas, as categorias 

são: “Educação Permanente no cotidiano dos serviços de saúde: o conceito trazido 

pelos profissionais e a política do Ministério da Saúde” (03 UR ou 8,8%); “Educação 

Permanente e Educação Continuada: diferentes concepções e práticas 

complementares” (23 UR ou 67,7%); e “Estratégia de Saúde da Família e ações de 

prevenção, promoção e educação em saúde” (08 UR ou 23,5%). 

 Após as oficinas de EPS surgiram novas categorias e foi possível observar 

grande mudança nas respostas obtidas que podem ser percebidas através do percentual 

de cada UR. As categorias foram as seguintes: “Educação Permanente no cotidiano 

dos serviços de saúde: o conceito trazido pelos profissionais e a política do Ministério 

da Saúde” (08 UR ou 57,1%); “Educação Permanente e Educação Continuada: 

diferentes concepções e práticas complementares” (04 UR ou 28,6%) e “Educação 

permanente, prevenção de doenças, promoção à saúde e educação em saúde: distinção 

de conceitos” (02 UR ou 14,3%). 

5)  Descrição das categorias e análise dos dados fundamentada no Referencial Teórico 

(Paulo Freire). 

  Os resultados serão delineados de acordo com cada categoria, a saber: 

� 1ª Categoria: Educação Permanente no cotidiano dos serviços de saúde: o conceito 

trazido pelos profissionais e a política do Ministério da Saúde. 

� 2ª Categoria: Educação Permanente e Educação Continuada: diferentes concepções e 

práticas complementares. 
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� 3ª Categoria: 3ª Educação permanente, prevenção de doenças, promoção à saúde e 

educação em saúde: distinção de conceitos. 
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4- RESULTADOS  

 

Dos 26 sujeitos que participaram da pesquisa, 35 % pertenciam ao sexo masculino e 

65 % ao sexo feminino. Em relação à faixa etária dos participantes, 27 % possuíam entre 20 e 

30 anos, 31 % de 31 a 40 anos, 23 % de 41 a 50 anos e 19 % mais de 50 anos.  Quanto à 

ocupação 42 % dos sujeitos foram agentes comunitários de saúde, 11 % técnicos de 

enfermagem, 8 % médicos, 8 % dentistas, 8 % auxiliares de saúde bucal, 7 % enfermeiros, 4 

% farmacêutico, 4 % técnicos de farmácia, 4 % oficiais de farmácia e 4 % técnicos de saúde 

bucal.  No que diz respeito à participação no curso introdutório da ESF, 88 % dos sujeitos 

participaram e 12 % ainda não realizaram o curso. 

 

4.1- CONCEITOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE (EPS) ATRIBUÍDOS 

PELOS PROFISSIONAIS ANTES E APÓS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EPS  

 

A seguir, encontra-se a síntese dos códigos das Unidades de Registro, Unidades de 

Significação, Total de Unidades de Registro, as Categorias que emergiram. No primeiro 

momento esta o quadro com os resultados anteriores às oficinas. 

Código 
UR 

Unidade de Significação Total 
UR  

Categorias Total 
Categorias % 

 
A  

Proposta político-pedagógica 
 

01 1ª Educação Permanente no 
cotidiano dos serviços de 

saúde: o conceito trazido pelos 
profissionais e a política do 

Ministério da Saúde 

03 (8,8%) 

B Processo de ensino-aprendizagem 
 

01 

C Problematização do processo de 
trabalho 

 

01   

D Capacitação, atualização, 
aperfeiçoamento e qualificação 

profissional 
 

15 2ª Educação Permanente e 
Educação Continuada: 
diferentes concepções e 
práticas complementares 

 
 
 
 
 
 
 

23 (67,7%) 

E Reciclagem, treinamento, cursos, 
palestras, seminários 

 

06 

F Educação contínua, processo de 
constante aprendizado 

02 

G Prevenção de doenças 
 

04 3ª Educação permanente, 
prevenção de doenças, 

promoção à saúde e educação 
em saúde: distinção de 

conceitos 
 

08 (23,5%) 

H Promoção à saúde 
 

03 

I Promover educação 
 

01 
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Quadro II: Síntese das Unidades de Registros (UR), Unidades de Significação (US) e Categorias na análise de 
conteúdo – Anterior às oficinas. 

 

Da mesma forma, a seguir, encontra-se o mesmo quadro com os resultados após a 

realização das oficinas. 

 

Código 
UR 

Unidade de Significação Total 
UR  

Categorias Total 
Categorias % 

 
A Atividades educativas 

conscientizadoras, olhar crítico 
sobre a realidade 

 

02 1ª Educação Permanente no 
cotidiano dos serviços de 

saúde: o conceito trazido pelos 
profissionais e a política do 

Ministério da Saúde 

08 (57,1%) 

B Processo de ensino-
aprendizagem 

 

01 

C Produção de conhecimento no 
cotidiano, discussão que 

envolve problemas do dia a dia, 
busca de soluções a partir de 

problemas do dia a dia 
 

03  

D Articular necessidades de 
aprendizagem e necessidades 

do trabalho, promover 
transformações na prática 

profissional 
 

02 

E Cursos e treinamentos 
 

02 2ª Educação Permanente e 
Educação Continuada: 
diferentes concepções e 
práticas complementares 

 

04 (28,6%) 

F Aprendizado contínuo, 
constante atualização 

 

02 

G Prevenção de doenças 
 

01 3ª Educação permanente, 
prevenção de doenças, 

promoção à saúde e educação 
em saúde: distinção de 

conceitos 
 

02 (14,3%) 

H Promoção à saúde 01 

Quadro III: Síntese das Unidades de Registros (UR), Unidades de Significação (US) e Categorias na análise de 
conteúdo – Posterior às oficinas. 
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4.2- DESCRIÇÃO DAS OFICINAS E APRESENTAÇÃO DOS MAPAS 

CONCEITUAIS 

 

Objetivos: 

- Desenvolver tecnologia de síntese do aprendizado coletivo com grupo 

- Discutir e aprimorar o conceito de educação permanente trazido pelo grupo 

- Avaliar a tecnologia aplicada  

- Elaborar coletivamente uma proposta de implementação da educação permanente no 

cenário da pesquisa 

 

Participaram das oficinas de educação permanente em saúde treze profissionais que 

haviam respondido anteriormente ao questionário. Durante as oficinas de educação 

permanente os participantes foram dispostos em círculos e convidados inicialmente à leitura 

coletiva de textos que se aproximavam da realidade de uma unidade básica de saúde e assim 

eram chamados a refletirem sobre seu cotidiano de trabalho e a desenvolverem um olhar 

crítico sobre este.  

Através da utilização de metodologias ativas todos foram conduzidos a observar a 

realidade de forma crítica, levantar os pontos-chaves ou problemas, teorizar e discutir sobre os 

mesmos, criar coletivamente hipóteses de solução e debater sobre a aplicação destas à 

realidade vivida.  

Todas as oficinas tiveram caráter dialógico e participativo, todas as falas foram 

valorizadas, foram discutidos os nós-críticos do cotidiano da atenção e da gestão em saúde, os 

participantes tiveram voz ativa em todos os momentos e ressaltaram a importância desta 

iniciativa para fomentar a integração entre toda equipe da unidade de saúde, a 

corresponsabilidade, o compromisso social e o diálogo de forma horizontal que se faz 

fundamental no cotidiano de uma equipe multiprofissional. 

 

1ª OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE – O CONCEITO DE EPS 

 

No início da 1ª oficina foi proposta a construção coletiva de um mapa conceitual de 

educação permanente como tecnologia de síntese do aprendizado coletivo, explicado o que 

era um mapa conceitual e os profissionais foram deixados livres para a construção onde cada 

um contribuía citando uma palavra ou uma ideia já formada do que entendia por educação 

permanente. 
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 Para Tavares (2007) o mapa conceitual é uma estrutura esquemática para representar 

um conjunto de conceitos imersos numa rede de proposições. Ele é considerado como um 

estruturador do conhecimento, na medida em que permite mostrar como o conhecimento 

sobre determinado assunto está organizado na estrutura cognitiva de seu autor, que assim 

pode visualizar e analisar a sua profundidade e extensão. Ele pode ser entendido como uma 

representação visual utilizada para partilhar significados, pois explicita como o autor entende 

as relações entre os conceitos enunciados. O mapa conceitual se apoia fortemente na teoria da 

aprendizagem significativa de David Ausubel, que menciona que o ser humano organiza o seu 

conhecimento através de uma hierarquização dos conceitos. 

 Os profissionais iniciaram a construção expondo suas ideias sobre como vem sendo 

realizado nos serviços dos quais fazem parte os processos de educação dos trabalhadores, foi 

discutido brevemente o processo de trabalho em uma unidade de atenção primária à saúde, a 

comunicação entre a equipe multiprofissional, o conceito de saúde sobre o qual usuários e 

trabalhadores se apoiam, resistência de alguns profissionais a novas propostas, discussão 

multiprofissional e a diferença entre educação continuada e educação permanente. 

 Assim foi construído de forma coletiva o mapa conceitual inicial sobre educação 

permanente. 

Ao término da construção do mapa conceitual foi apresentado o conceito de educação 

permanente segundo a política do ministério da saúde.  
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MAPA CONCEITUAL – ANTERIOR AS OFICINAS 

 
 

 

 

                                              é um 

 

 

 

                                          baseado em 

   por exemplo                                                                 por  exemplo 

 

 

 

 

   por exemplo                       por exemplo                       por exemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir da construção do primeiro mapa conceitual o grupo definiu a educação 

permanente como um hábito baseado em conhecimentos que se constrói e leva para o resto da 

vida como, por exemplo, adoção de conceitos que o sujeito aprende e aplica no dia a dia, 

capacitação permanente, conhecimentos básicos que o indivíduo desenvolve ao longo da vida, 

um processo de ensino-aprendizagem que pode ser ativo ou passivo, e ainda, um processo de 

desconstrução e reconstrução cultural. 

 

 

 

 

Educação Permanente 

Hábito 

Conhecimentos que você constrói 
e leva para o resto da vida 

Capacitação 
permanente 

 

Adoção de conceitos 
que você aprende e 
aplica no dia a dia 

 

Conhecimentos básicos 
que o indivíduo vai 

desenvolvendo ao longo 
da vida 

Processo de ensino- 
aprendizagem que 
pode ser ativo ou 

passivo 

Desconstrução e 
reconstrução cultural 
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2ª OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE – “CASO JARDIM DAS 

FLORES” 

 

Na segunda oficina foi dada continuidade a conversa sobre a proposta da educação 

permanente em saúde, sobre a importância de que se desenvolva um olhar crítico sobre a 

realidade em que estamos inseridos e foi realizada a leitura do caso “Jardim das Flores” 

(Anexo I). 

 O caso lido narra à história fictícia de uma usuária que estava visitando com 

frequência a unidade de saúde solicitando consulta médica para tentar resolver o problema de 

sua constante dor de cabeça, o retorno à unidade acontece há anos, já fez muitos exames, 

tomou remédios e passou por várias consultas, sempre rápidas, valorizando a queixa física e 

os achados dos exames, sem tempo para qualquer diálogo.  

A leitura do caso nos remeteu a casos de vários usuários que assim como Filomena 

retornam com frequência a unidade da qual fazemos parte, e, assim, fomos levados a refletir 

sobre o atendimento que é dado a esses usuários por todos os profissionais, e a discutir 

questões como acolhimento e escuta ativa. 

Destacaram-se como principais pontos-chaves ou problemas, a deficiência no processo 

de escuta e no diálogo, falta de comprometimento com o serviço de saúde, atendimento 

centrado na doença e em questões físicas e apoiado no conceito de saúde apenas como 

ausência de doença.  

Foi levantada a seguinte questão para teorização: “Como melhorar o processo de 

escuta e diálogo no cotidiano dos serviços de forma a favorecer o comprometimento de 

profissionais e usuários?”. 

E como hipóteses de solução surgiram à humanização da assistência, acolhimento, 

escuta ativa, resolutividade e o desenvolvimento de práticas apoiadas no conceito ampliado de 

saúde. 

Cada um dos pontos descritos acima foi discutido de forma democrática, buscando 

conduzir os sujeitos envolvidos a refletirem sobre o cotidiano do serviço e a se perceberem 

como sujeitos ativos e autônomos. 

 

3ª OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE – “CASO MADALENA” 

 

A terceira oficina foi iniciada com a leitura do “Caso Madalena” (Anexo II) que 

sensibilizou a todos para a discussão destacando a maior resolutividade do serviço quando são 
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associadas as tecnologias à humanização da assistência em casos como o de Madalena e 

Maria.  

 Destacou-se como pontos-chaves a falta de esclarecimento de Madalena e a condição 

econômica desfavorável, fato que se assemelha à realidade de grande parte dos usuários dos 

serviços públicos de saúde do Brasil, e ainda, à falta inicial de acolhimento e de 

empoderamento da mãe, que inicialmente foi excluída do processo de cuidado da filha.       

Ressaltou-se ainda a falta de entrosamento entre a equipe que ocorreu no início e a 

resistência frente a mudanças e adaptações que casos como o de Madalena e sua filha exigem. 

Percebeu-se que devido à falta de diálogo e de conhecimento pela equipe da realidade de vida 

da usuária o planejamento de alta hospitalar foi ineficiente. 

Surgiu como questão de estudo: “Como envolver o usuário e a família no processo 

de cuidar gerando autonomia e empoderamento de forma a ampliar o impacto das ações 

de saúde sobre a qualidade de vida dessas pessoas?” 

 Como hipóteses de solução foram levantadas mais uma vez a humanização da 

assistência, o diálogo entre todos os sujeitos envolvidos, iniciativa para atividades educativas 

baseadas na realidade, atuação de equipe interdisciplinar e orientação sobre direitos sociais. 

  

4ª OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE – “REUNIÃO DE EQUIPE” 

 

Foi discutido durante a 4ª oficina de EPS o texto "Reunião de Equipe" (Anexo III) que 

descrevia o caso fictício de uma reunião de equipe de saúde da família.  

 Com a leitura do texto os sujeitos foram levados a refletir sobre as próprias reuniões 

de equipe, levantar problemas e pontos-chaves, discutir sobre os mesmos e construir 

coletivamente hipóteses de solução que pudessem ser aplicadas à realidade.  

 Durante o debate foi destacado como pontos-chaves o conflito de ideias, a falta de 

comprometimento dos envolvidos, falta de tolerância com os usuários e colegas de equipe, 

deficiência na escuta e falta de valorização das falas dos profissionais das diferentes 

categorias. 

 A questão levantada durante a discussão foi: “Quais atitudes podem favorecer a 

efetividade das reuniões de equipe sobre o cotidiano do serviço?” 

 Como possíveis hipóteses de solução foram apontadas à realização de pauta para as 

reuniões de equipe, a importância de disponibilizar tempo adequado para as reuniões, melhora 

do processo de escuta e valorização das falas de todos os integrantes, além de integração e 

comprometimento. 
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 Destaca-se que as questões abordadas tiveram relação com a realidade vivida na 

unidade onde se deu a pesquisa e que mostrou-se fundamental que fossem discutidas, pois, 

interferiam diretamente sobre o processo de trabalho.  

 Ao final da quarta oficina foi proposto aos participantes que construíssem em casa 

casos semelhantes aos que têm sido trabalhados nas oficinas, porém que descrevessem ou 

tivessem relação com situações vividas no seu cotidiano do trabalho, sendo dado a cada 

participante um texto com instruções para a construção de situações-problema (Anexo VI). 

 

5ª OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE – “O TRABALHO 

COLETIVO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE” 

 

 A quinta oficina foi iniciada com a retomada da discussão acerca do conceito de 

Educação Permanente em Saúde, realizando-se ainda, a leitura e reflexão coletiva sobre o 

caso proposto. 

 Destacaram-se como pontos-chaves a falta de planejamento e comunicação, a 

programação de cursos a serem ofertados sem levar em consideração as necessidades da 

região e dos profissionais, a realização de cursos voltados para o ensino de técnicas sem 

considerar a realidade e situações do cotidiano, e, por fim, a falta de entendimento sobre a 

educação permanente em saúde e falta de apoio para desenvolvimento de novas práticas. 

 A seguinte questão de estudo foi então construída: “Como promover maior 

integração entre profissionais, gestores, instituições de ensino e sociedade para 

desenvolver a educação permanente?”. 

 Como hipóteses de solução foram citadas a melhora da comunicação entre gestores, 

instituições de ensino, trabalhadores, representantes do movimento social, do movimento 

estudantil e representante dos usuários; melhor interação entre ensino e serviço com mais 

discussões sobre educação permanente, e o desenvolvimento de práticas educativas que 

considerem a realidade, as necessidades e problemas do cotidiano do SUS e que promovam 

participação ativa de todas as pessoas envolvidas.  

  

6ª OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE  

 

Durante o sexto encontro foi escolhido pelo grupo um dos casos criados por eles para 

discussão. Foi realizada então a leitura do caso de Ana e Dona Maria (Anexo V) e destacados 
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como pontos-chaves a falta de escuta e de humanização no cotidiano de muitos serviços de 

saúde, além da falta de acolhimento por profissionais de diversas categorias. 

Construiu-se de forma coletiva a seguinte questão para teorização: “Qual a 

importância do acolhimento no cotidiano do trabalho na Estratégia de Saúde da 

Família?”. 

As hipóteses de solução sugeridas durante a discussão foram as seguintes: 

humanização da assistência que pressupõe disponibilidade para escuta, conscientização dos 

profissionais quanto à importância do acolhimento e adoção dessa prática enquanto postura 

profissional e a criação de mais espaços para discussão multiprofissional que aborde entre 

outros temas as dificuldades do cotidiano do trabalho na ESF.  

Ao final deste sexto encontro foi proposto aos profissionais que buscassem em fontes 

científicas autores que discutissem a questão do acolhimento na ESF para que fosse realizada 

leitura do material encontrado na próxima oficina, ou seja, a teorização, e com base nas 

referencias trazidas fosse respondida a pergunta criada. 

 

7ª OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

 

A última oficina foi iniciada com a construção coletiva da resposta para a pergunta 

anteriormente criada “Qual a importância do acolhimento no cotidiano do trabalho na 

Estratégia de Saúde da Família?” com base nas referências teóricas trazidas pelos 

participantes. 

“Grande parte das demandas/necessidades de saúde da população podem ser 

acolhidas e resolvidas nos serviços de atenção primária. É importante que as demandas 

apresentadas pelos usuários sejam escutadas, problematizadas e reconhecidas, e para 

que isso aconteça, é necessário que todos os profissionais adotem uma postura de diálogo 

e compreensão, pois quando o acolhimento não acontece são produzidos reflexos que se 

materializam em queixas, reclamações, retornos repetidos à unidade e procura por 

outros serviços de saúde, o serviço perde em resolutividade e se distancia da população. 

Um acolhimento realizado com qualidade fortalece o vínculo com o usuário, facilita o 

acesso e favorece a reorganização do processo de trabalho, pois permite ao profissional 

avaliar as principais demandas que se apresentam, por isso a prática do acolhimento é  

fundamental no cotidiano de trabalho da ESF. ” 
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 Acolhimento pode se definido como “uma prática presente em todas as relações de 

cuidado, nos encontros reais entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de receber e 

escutar as pessoas, podendo acontecer de formas variadas” (BRASIL, 2011). 

 As referências trazidas pelos participantes e utilizadas para teorização e construção da 

resposta acima foram as seguintes: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Acolhimento à demanda espontânea/ Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 

ESMERALDO, Geordany Rose de Oliveira Viana; OLIVEIRA, Lúcia Conde de; 

SOUSA, Keylla Márcia Menezes de; ARAÚJO, Michell Ângelo Marques; FILHO, Carlos 

Eduardo Esmeraldo; VIANA, Érica Maria de Noronha. Análise do Acolhimento na Estratégia 

de Saúde da Família sob a perspectiva do usuário. Rev. APS, v.12, n.2, p. 119-130, abr/jun. 

2009. 

 Houve envolvimento de todos na discussão sobre o acolhimento, a importância de que 

essa prática fosse compreendida e adotada pela equipe multiprofissional enquanto postura. 

Destaca-se que, no início das oficinas optou-se por utilizar a metodologia da 

problematização e desenvolver todas as suas etapas, porém para a etapa de teorização não se 

cobrou inicialmente dos sujeitos à busca de referenciais científicos, ou seja, da primeira até a 

sexta oficina trabalhou-se até a etapa da problematização, pois o grupo era heterogêneo, as 

oficinas foram desenvolvidas durante o expediente de trabalho, em um espaço de tempo curto, 

e foram introduzidos muitos conceitos novos para alguns profissionais, tais como, educação 

permanente em saúde, problematização, mapa conceitual, e por isso acreditou-se que a 

realização de todas as etapas da metodologia da problematização em todas as oficinas poderia 

minimizar o interesse em dar continuidade à participação nas oficinas. Desta maneira, as 

oficinas iniciais foram baseadas no caráter participativo e dialógico das discussões, no espaço 

de integração entre os profissionais e de reflexão sobre a prática.   

Para a última oficina, a proposta foi desenvolver a metodologia da problematização 

propriamente dita em todas as suas etapas, iniciando a discussão com uma situação do 

cotidiano criada por um dos participantes e escolhida pelo grupo, reforçando o caráter 

ascendente, proativo, de diálogo, análise do cotidiano e busca de fundamentação científica 

para construção de respostas e hipóteses de solução, concordando com a proposta da EPS. 

Destaca-se que muitos participantes não trouxeram quaisquer referências para a 

realização de toda metodologia da problematização que dessa vez foi cobrada, mas o intervalo 
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entre as oficinas nesta fase final da coleta de dados foi de apenas três dias, realizadas em meio 

à mobilização da unidade para a campanha de vacinação anti-influenza. 

Dando continuidade a última oficina foi construída pelo grupo outro mapa conceitual 

sobre o conceito de EPS. 

Após as oficinas, ou seja, no último encontro outro mapa conceitual foi construído 

junto com os participantes de modo a ratificar ou retificar o mapa conceitual anterior, ou seja, 

feito no primeiro dia de encontro, na primeira oficina. O mapa conceitual produzido pelos 

participantes encontra-se abaixo:  

MAPA CONCEITUAL – POSTERIOR AS OFICINAS 

 

 

 

 

                                                            é uma 

 

 

 

 

 

 

             através de                            que propõe                              através de  

 

 

 

 

 

 

                  através de                                                                através de 

 

 

 

 

 

 

Educação Permanente 

Proposta pedagógica/ 
Forma de ensino 

Análise e problematização da 
realidade vivida com 

participação ativa das pessoas 
envolvidas 

Leitura de textos científicos 
 

Discussões em círculos ou 
oficinas 

Participação de profissionais 
de todas as categorias 

 

Reflexões sobre situações-
problema do dia a dia 

 

É baseada em uma Política 
do Ministério da Saúde 
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Com a construção do segundo mapa conceitual, ao final das oficinas, o grupo definiu 

educação permanente como uma proposta pedagógica ou uma forma de ensino que propõe 

análise e problematização da realidade vivida e que prevê a participação ativa dos sujeitos 

envolvidos através de discussões em círculos ou oficinas, envolvimento da equipe 

multiprofissional, estudo de textos científicos, reflexões sobre situações problema do dia a 

dia, e é baseada em uma política do Ministério da Saúde. 

 O último objetivo das oficinas foi alcançado através da realização de uma proposta 

junto aos sujeitos para a implantação da EPS na unidade. 

 As ideias centrais para a proposta de implantação da EPS que surgiram após a 

discussão foram: realização de encontros quinzenais, quinze dias seria um intervalo suficiente 

para que os integrantes buscassem autores para teorização e se aprofundassem nos temas 

discutidos; os encontros seriam realizados às terças-feiras após a reunião geral, dia em que a 

maioria dos profissionais estaria reunida na unidade facilitando a participação de um maior 

número de pessoas; deveriam ser incluídos além da equipe técnica os profissionais de apoio, 

tais como, profissionais da segurança, serviços gerais e administração, além de usuários.  
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PROPOSTA ELABORADA COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESF DE 

IMPLANTAÇÃO DA EPS 

Responsáveis: Fazer rodízio entre os profissionais 

Carga horária por encontro: 120 minutos 

Local: Auditório da Unidade 

Objetivo geral: Implementar a Educação Permanente em Saúde  

PERIODICIDADE ENCONTROS QUINZENAIS 

DIA DOS ENCONTROS ÀS TERÇAS-FEIRAS APÓS A REUNIÃO GERAL 

PÚBLICO-ALVO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

TEMAS/DEMANDAS SITUAÇÕES DO COTIDIANO TRAZIDAS POR 

PROFISSIONAIS DIVERSOS DA ATENÇÃO E DA GESTÃO 

E PELOS USUÁRIOS/ CASOS CONSTRUÍDOS DURANTE 

A COLETA DE DADOS PELOS PARTICIPANTES DA 

PESQUISA 

METODOLOGIA METODOLOGIAS ATIVAS 

MATERIAL DIDÁTICO PAPEL PARDO, DATA-SHOW, CANETAS. 

MATERIAL CIENTÍFICO ALGUMAS REFERÊNCIAS PODEM SER INDICADAS 

PELOS ORGANIZADORES DE ACORDO COM O TEMA 

PARA FACILITAR A TEORIZAÇÃO, MAS A BUSCA PELO 

CONHECIMENTO CIENTÍFICO SERÁ LIVRE NÃO 

DEVENDO SE RESTRINGIR ÀS REFERÊNCIAS 

INDICADAS. 

PÚBLICO A SER INCLUÍDO PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS GERAIS E DA 

SEGURANÇA, ALUNOS E PROFESSORES. 

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 

(REPRESENTANTES) 

DE ACORDO COM O TEMA A SER DISCUTIDO OS 

USUÁRIOS SERÃO CONVIDADOS A PARTICIPAR 
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5- DISCUSSÃO 

 

Durante todo processo de coleta de dados foi percebido que desenvolver práticas 

educativas no cotidiano dos serviços através da utilização de metodologias ativas que 

conduzam os sujeitos a problematizar e refletir sobre sua prática é, como nos diz Paulo Freire, 

reconhecer que a história é tempo de possibilidade e não de determinismo, que o futuro é 

problemático e não inexorável, é reconhecer que somos sujeitos ativos do processo de 

produção de saúde e que cabe a todos nós repensar permanentemente o trabalho que 

desenvolvemos assumindo o compromisso social enquanto profissionais da saúde de construir 

e transformar o SUS para que de fato seja um sistema universal e inclusivo. 

 Destaca-se que durante as oficinas de EPS quando surgiu em diversos momentos à 

questão da falta de diálogo e de disponibilidade para escuta, foi levantada a relevância deste 

fato que é atravessado por outras questões igualmente relevantes como a dinâmica do serviço 

e a cobrança de metas baseadas em números, além da falta de humanização e de 

comprometimento. Todo esse debate nos remete à importância da valorização e do 

desenvolvimento da escuta e do diálogo com os usuários e entre profissionais da atenção e da 

gestão em saúde, e entendendo que toda essa conjuntura é permeada por ações educativas nos 

voltamos a Paulo Freire (2011), o qual ressalta que ensinar exige saber escutar. Em sua obra 

Pedagogia da Autonomia destaca que, se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e 

solidário, não é falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os 

portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é 

escutando que aprendemos a falar com o outro. 

 Após a realização das oficinas de EPS e comparação das respostas obtidas através dos 

questionários e dos mapas conceituais observou-se que o conceito de educação permanente 

em saúde tornou-se mais claro e mais bem compreendido por alguns profissionais, 

especialmente pelos profissionais que participaram das oficinas, o que pode ter implicações na 

prática da implementação da EPS. 

 

5.1- CONCEITOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE (EPS) ATRIBUÍDOS 

PELOS PROFISSIONAIS ANTES E APÓS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EPS  

 

1ª CATEGORIA- Educação permanente no cotidiano dos serviços de saúde: o conceito 

trazido pelos profissionais e a política do ministério da saúde 
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Através do questionário aplicado observou-se que muitos profissionais da prática 

assistencial desconheciam a proposta e o conceito da educação permanente em saúde, uma 

vez que apenas 8,8% dos sujeitos definiram educação permanente de acordo com a proposta 

da Política do Ministério no início do estudo, o que torna ainda mais desafiadora sua 

implementação. 

Os dados acima refletem que a prática e a discussão acerca da educação permanente 

são ainda incipientes no cenário da pesquisa. 

Ao realizar a análise dos dados obtidos através do mesmo questionário aplicado ao 

final da coleta de dados evidenciou-se um panorama diferenciado onde 57,1% dos sujeitos ao 

definirem educação permanente se aproximaram da proposta apresentada na política nacional 

de EPS. 

Esses dados mostram que o impacto da realização das oficinas foi positivo ao 

proporcionar aos sujeitos participantes uma experiência de educação permanente e ampliar as 

discussões sobre esta prática educativa no cenário da pesquisa, o que contribuiu também para 

que a definição do conceito da educação permanente se tornasse mais claro para esses 

sujeitos, o que pode ser evidenciado pelo aumento significativo obtido nesta categoria após a 

análise de conteúdo proposta por Bardin. 

A Política Nacional de Educação Permanente foi uma política desenvolvida com foco 

na formação e desenvolvimento de profissionais para o SUS que propõe a integração entre a 

educação e o trabalho em saúde.  

A política em questão traz em sua composição a proposta de rompimento com a lógica 

da educação tradicional baseada na transmissão de conhecimento, também classificada por 

Freire (2011) como educação bancária, que parte do pressuposto de que o sujeito educando 

nada sabe e que o educador é detentor do saber, criando uma relação vertical em que o 

educador é o sujeito da aprendizagem, aquele que deposita o conhecimento, e o educando é o 

objeto que recebe o conhecimento. A educação vista por essa ótica, objetiva, de forma 

intencional ou não, formar sujeitos pouco questionadores, que se submetem ao poder vigente 

e pouco intervém na realidade. 

O Sistema Único de Saúde do Brasil é fruto da luta popular pela democracia e pelo 

direito à saúde. Essa luta reuniu diversos setores da sociedade articulados no movimento pela 

Reforma Sanitária, que teve na 8ª Conferência Nacional de Saúde, um momento político que 

culminou na aprovação das diretrizes e dos princípios norteadores do SUS: universalização do 

acesso com equidade, integralidade da atenção, unificação institucional do sistema, 

descentralização, regionalização, hierarquização da rede de serviços e participação da 
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comunidade. Essas diretrizes subsidiaram os parlamentares da Assembleia Nacional 

Constituinte e foram incorporados ao texto da Constituição de 1988 (BRASIL, 2007). 

O SUS é uma política social contra-hegemônica que resiste a permanentes golpes 

aplicados pelos que preferem o tratamento da doença como mercadoria, assim como a 

redução do papel do Estado nas políticas sociais. A saúde é desejada pelo mercado como uma 

inesgotável fonte de lucros, e nesse sentido, destaca-se a expressiva mobilização da sociedade, 

dos usuários, dos movimentos sociais, dos trabalhadores e gestores de saúde que atuam em 

defesa do SUS impedindo retrocessos e contribuindo diariamente para sua consolidação 

(BRASIL, 2007). 

Destaca-se que a consolidação do SUS depende do envolvimento de toda a sociedade, 

e que a participação dos profissionais e gestores de saúde se faz fundamental e estratégica, 

para tanto precisamos investir na formação e desenvolvimento de profissionais com 

capacidade de problematizar e refletir sobre a realidade da população brasileira, profissionais 

esses que serão capazes de intervir e protagonizar mudanças no cotidiano dos serviços e dessa 

forma desenvolver e fortalecer o SUS. 

A Política de educação permanente trabalha a educação em uma lógica ascendente em 

que a qualificação dos trabalhadores é pensada a partir de problemas específicos identificados 

nos processos de trabalho, de forma que as questões trabalhadas façam sentido para os 

sujeitos envolvidos, ou seja, é baseada na aprendizagem significativa, e leva em consideração 

as especificidades de cada cenário, o conhecimento e as experiências que as pessoas já têm 

(BRASIL, 2009). 

Os processos de educação permanente em saúde visam à transformação das práticas 

profissionais e da própria organização do trabalho. A Política Nacional propõe que os 

processos de formação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização do 

processo de trabalho e considera que as necessidades de formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores sejam pautadas nas necessidades de saúde das pessoas e populações (BRASIL, 

2009). 

Ressalta-se que trabalhar educação dos trabalhadores da saúde de forma ascendente e 

contextualizada, fomentando o protagonismo e participação ativa, desenvolvendo reflexão 

crítica sobre o cotidiano e a capacidade de intervenção e promoção de mudanças, se constitui 

em um desafio e uma construção necessária para que se possa garantir à população brasileira 

o cumprimento dos princípios do SUS e seguir o caminho rumo à sua consolidação. 
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2ª CATEGORIA: Educação permanente e educação continuada: diferentes concepções e 

práticas complementares 

  

A partir dos dados da pesquisa observou-se que a maior parte dos sujeitos, 67,7% 

destes, identificou inicialmente a educação permanente como prática com ênfase 

principalmente em cursos de atualização e capacitação, voltados para formação de 

profissionais para o trabalho, ou seja, descreveram práticas compatíveis com a proposta da 

educação continuada.  

 Depreende-se da definição acima expressa pelos sujeitos da pesquisa que os processos 

educativos disseminados no cenário em que atuam eram baseados fundamentalmente na 

educação continuada. 

 A partir dos dados obtidos pelos questionários aplicados ao final da pesquisa 

observou-se importante mudança também para esta categoria, onde 28,6% dos sujeitos 

definiram a educação permanente de acordo com a concepção da educação continuada. 

 A redução dos dados enquadrados nesta categoria reafirma mais uma vez o impacto 

positivo do desenvolvimento das oficinas, que proporcionou aos participantes um espaço de  

estudo e discussão sobre essas duas práticas, contribuindo para diferenciação e melhor 

compreensão das duas propostas.    

 A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 200, inciso III, atribui ao SUS a 

competência de ordenar a formação na área da saúde (BRASIL, 1988). E, a partir de então, as 

questões da educação na saúde passam a fazer parte das atribuições finalísticas do Sistema e 

para efetivá-las o Ministério da Saúde vem desenvolvendo, ao longo do tempo, estratégias e 

políticas para a adequação da formação e qualificação dos trabalhadores de saúde às 

necessidades da população e ao desenvolvimento do SUS. 

Em 2003 o Conselho Nacional de Saúde aprova a Resolução que dá subsídios para o 

Ministério da Saúde homologar a portaria 198/04 que institui a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde como estratégia do SUS para formação e desenvolvimento de 

trabalhadores para o setor. 

Para que se chegasse a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde foi longo 

o caminho percorrido com discussões intensas sobre formação e educação continuada. 

Destacamos ao longo deste estudo, fundamentados por pesquisas e experiências 

práticas, que muitos serviços de saúde ainda hoje implementam a educação continuada, porém  

que o desenvolvimento da educação permanente  ainda é incipiente. Afirmação esta que pode 

ser endossada ao se analisar as respostas obtidas para a pergunta “O que é educação 
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permanente em saúde para você?”, onde 67,7%, ou seja, a maioria dos sujeitos definiu 

educação permanente segundo a proposta da educação continuada. O que reflete que as 

práticas que permeiam o cotidiano desses profissionais são ainda as da educação continuada. 

Assim, se faz importante esclarecer as principais diferenças que caracterizam essas 

práticas educativas. 

A educação continuada, segundo Peixoto et al (2013) é fundamentada no 

conhecimento técnico-científico, com ênfase em treinamentos e cursos, para adequar os 

profissionais ao trabalho, de modo que a educação continuada não promove um espaço de 

reflexão e crítica sobre o cuidado, mas uma reprodução de abordagens já consagradas, que 

podem ou não se adequar à realidade dos serviços de saúde. 

A prática da educação continuada é caracterizada pela abordagem uniprofissional, que 

desenvolve temas de especialidades, ocorre de forma esporádica no cotidiano dos serviços e é 

voltada para atualização técnica dos profissionais, é pautada na pedagogia da transmissão e na 

aquisição de conhecimentos de forma passiva, desenvolve programas sem considerar a 

realidade local. 

 Já a educação permanente é caracterizada por uma abordagem multiprofissional, busca 

uma prática institucionalizada, que visa à transformação de práticas técnicas e sociais, 

fundamenta-se na pedagogia centrada na resolução de problemas, onde o resultado é a 

mudança institucional e a apropriação ativa do saber científico, fortalecendo o trabalho em 

equipe. Aborda os problemas de saúde de forma contextualizada, tem caráter contínuo e 

fomenta a participação ativa e protagonismo dos trabalhadores, propondo análise e reflexão 

crítica sobre o cotidiano (PEIXOTO et al, 2013). 

 Ao definir as diferenças entre educação permanente e educação continuada enquanto 

distintos processos educativos em saúde destaca-se que essas práticas podem ser 

desenvolvidas de forma complementar no cotidiano dos serviços, e que, embora sejam 

pautadas em metodologias diferentes, uma prática não exclui a outra, e ambas contribuem 

para a formação e desenvolvimento dos profissionais da saúde e para a melhoria dos 

processos de trabalho no SUS.  

 

3ª CATEGORIA: Educação permanente, prevenção de doenças, promoção à saúde e educação 

em saúde: distinção de conceitos. 

  

Os sujeitos participantes da pesquisa caracterizaram um grupo heterogêneo de 

profissionais que atuam em equipes da estratégia de saúde da família. 
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 Ressalta-se que um significativo percentual, 23,5 % dos sujeitos, ao definirem 

inicialmente a educação permanente apresentaram conceitos de prevenção de doenças, 

promoção à saúde e educação em saúde, o que leva a refletir que, para esses profissionais, os 

conceitos acima citados de práticas que permeiam o trabalho em saúde da família ainda 

permanecem obscuros. 

 Ao final do estudo e a partir dos dados obtidos com a nova aplicação do mesmo 

questionário na última etapa do estudo evidenciou-se que 14,3% dos sujeitos permaneciam 

definindo educação permanente com conceitos de prevenção de doenças, promoção à saúde e 

educação em saúde, o que demonstra que para muitos profissionais da atenção primária as 

discussões acerca desses diferentes conceitos e práticas necessitam ser ampliados e que é 

fundamental que todos os profissionais participem dos espaços de discussão e se apropriem 

dos conceitos e práticas acima citados. 

 A promoção à saúde enfatiza a modificação das condições de vida e de trabalho, 

demandando uma abordagem intersetorial. E aponta para a transformação dos processos 

individuais de tomada de decisão para que seja predominantemente favoráveis à qualidade de 

vida e à saúde (BRASIL, 2006c). 

 Já as ações de prevenção definem-se como intervenções orientadas a evitar o 

surgimento de doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência nas populações. 

Para tanto, baseia-se no conhecimento epidemiológico de doenças e de outros agravos 

específicos (BRASIL, 2006c). 

 Em relação à educação em saúde pode-se dizer que seus conceitos e propósitos 

adaptaram-se conforme as mudanças de paradigma que ocorreram no setor saúde. Voltamos a 

dizer que durante séculos os processos educativos eram baseados na pedagogia da 

transmissão, no qual o conhecimento era transmitido aos sujeitos sem reflexão crítica, a 

assim, causava pouco ou nenhum impacto sobre qualidade de vida e de saúde da população, 

no caso específico da educação em saúde, essa prática era promovida de forma unidirecional, 

profissional de saúde-população, e o conhecimento popular não era considerado (MACIEL, 

2009). 

 Embasada nas transformações de paradigma sanitário ocorridas nas últimas décadas a 

educação em saúde adquiriu nova configuração a fim de tornar-se capaz de promover e 

estimular mudanças de comportamento e melhoria na situação de saúde da população. As 

ações educativas passaram a ser definidas como processo que objetiva capacitar indivíduos ou 

grupos para contribuir na melhoria das suas condições de vida e de saúde (MACIEL, 2009). 



56 

 

 Com a criação do SUS a promoção à saúde e a qualidade de vida ganham evidência e 

com isso metodologias mais adequadas para atender aos seus princípios e objetivos passam a 

ser utilizadas, tais como, a educação popular em saúde e a educação dialógica, que buscam 

preservar a autonomia dos indivíduos, valorizar e dialogar com o saber popular, fomentando o 

protagonismo e o controle social (MACIEL, 2009). 

 Portanto, os conceitos acima apresentados de educação permanente, promoção à 

saúde, prevenção de doenças e educação em saúde são claramente distintos, e todas essas 

ações fazem parte do cotidiano do trabalho na Estratégia de Saúde da Família.  

 Destaca-se, dessa forma, que é fundamental que todos os profissionais envolvidos na 

atenção primária à saúde tenham conhecimento e clareza quanto aos conceitos acima 

definidos, para que as práticas de educação permanente, promoção à saúde, prevenção de 

doenças e educação em saúde sejam adequadamente desenvolvidas.  

 

5.2- ANÁLISE DOS MAPAS CONCEITUAIS SOBRE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

ANTES E APÓS A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS  

 

Analisando-se os mapas conceituais antes e após as oficinas de EPS percebe-se que o 

mesmo foi mais retificado que ratificado. Após as oficinas os sujeitos expressaram maior 

compreensão sobre a proposta da EPS, seu caráter ascendente, multiprofissional, 

participativo, de análise, problematização e reflexão sobre o cotidiano e processo de trabalho. 

Através das oficinas foi proporcionado aos profissionais o contato com a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde do Ministério da Saúde que muitos 

desconheciam.  

 Na construção  do primeiro mapa observa-se pouca aproximação com a política 

brasileira de EPS e maior aproximação com o conceito da educação continuada uma vez que 

aparece a questão da capacitação e de um processo de ensino-aprendizagem que pode ser 

ativo ou passivo.  

 Ratifica-se que a política nacional de EPS (2009) propõe que os processos de 

educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização do processo de 

trabalho e considera que as necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores 

sejam pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e populações, fomentando a 

aprendizagem significativa e a participação ativa dos sujeitos, pois tem como objetivos a 

transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho. 
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De acordo com o estudo de Rodrigues, Vieira e Torres (2010), a EPS é uma atividade 

educativa de caráter contínuo, cujo eixo norteador é a transformação do processo de trabalho, 

centro privilegiado de aprendizagem. É voltada para a prática educativa que se orienta pelo 

cotidiano dos serviços, partindo da reflexão crítica sobre os problemas referentes à qualidade 

da assistência, assegurando a participação coletiva multiprofissional e interdisciplinar 

favorecendo a construção de novos conhecimentos e intercâmbio de vivências, representando 

o esforço de transformar a rede pública de saúde em um espaço de ensino-aprendizagem no 

exercício do trabalho. 

 No segundo mapa conceitual, construído ao final das oficinas, observa-se um 

panorama diferenciado em relação ao primeiro onde o conceito formulado apoia-se 

visivelmente na política de EPS, uma vez que os sujeitos trazem questões como 

problematização e análise do cotidiano, participação ativa dos envolvidos e o caráter 

multiprofissional e a própria política. 

O conceito de educação permanente utilizado na formulação da política de 

desenvolvimento de profissionais para o SUS contém os seguintes pressupostos fundamentais: 

a prática profissional do aluno deve ser incorporada ao processo de ensino-aprendizagem, 

como condição para uma aquisição ativa, reflexiva e, em consequência, crítica de novos 

conhecimentos; os conhecimentos adquiridos no processo de ensino-aprendizagem devem ser 

utilizados na prática profissional do egresso, como condição para sua compreensão, aplicação 

e avaliação; a aplicação dos conhecimentos adquiridos na prática profissional e a 

incorporação dessa prática no processo pedagógico dão significado à aprendizagem e sentido 

ao seu uso (BRASIL, 2008b). 

Sendo a educação permanente para o SUS compreendida como aprendizagem no 

trabalho, onde o aprender e ensinar se incorpora ao cotidiano das organizações e ao exercício 

profissional, entende-se que a concretização da proposta se dá no contínuo educação-trabalho-

educação, demandando espaço para reflexão e debate, abertura para incorporação dos 

problemas reais ao sistema de formação, materiais didáticos apropriados, competência 

didático-pedagógica específica, clima de ensino-aprendizagem democrático, oportunidade 

para discussão leitura e debates, entre outros fatores (BRASIL, 2008b). 

 Observa-se, a partir da síntese do aprendizado coletivo expresso através dos dois 

mapas conceituais, que a realização das oficinas foi positiva ao contribuir para que os 

profissionais participantes ampliassem a compreensão sobre o conceito da EPS e 

vivenciassem uma experiência inicial de educação permanente no contexto da Estratégia de 

Saúde da Família.  
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entender os conceitos dos processos educativos em saúde e discuti-los com a equipe 

multiprofissional é de grande importância para que essas práticas sejam efetivamente 

implementadas no cotidiano dos serviços.  

Os diferentes conceitos apresentados inicialmente pelos profissionais da atenção primária 

à saúde no que se referem à educação permanente reflete o quanto esta prática é ainda pouco 

difundida neste cenário, onde apenas 8,8% dos sujeitos definiram educação permanente de 

acordo com o que é proposto na Política do Ministério da Saúde. 

Observa-se o impacto das oficinas para que o conceito da EPS se tornasse mais claro para 

estes profissionais através das respostas obtidas após a realização das oficinas em que 57,1% 

passaram a definir a EPS de acordo com a proposta da política nacional.  

Destaca-se que a implementação da educação permanente enfrenta ainda alguns desafios, 

dentre os quais, o conceitual, o metodológico, o contextual e o político, e que neste estudo foi 

dado ênfase ao aspecto conceitual. 

Ressalta-se que este estudo apresenta como limitação o fato de que proporcionar uma 

experiência de educação permanente a esta equipe multiprofissional, promover discussões e 

disparar leituras que levem a uma melhor compreensão da política nacional de educação 

permanente em saúde, pode não implicar em mudanças efetivas nas práticas adotadas pelos 

sujeitos, ou seja, melhorar a compreensão sobre um determinado conceito não significa 

necessariamente transformar a prática. 

A experiência vivida foi significativa e possibilitou a equipe refletir e repensar o processo 

de trabalho da unidade e as práticas pedagógicas adotadas. 

Como principais contribuições deste estudo destacam-se o fato de ter proporcionado maior 

integração entre a equipe multiprofissional ao promover um espaço de discussão e trocas que 

por vezes se perde frente a outras demandas do cotidiano de uma unidade de estratégia de 

saúde da família. 

A EPS traz contribuições para a enfermagem e para toda a equipe de saúde uma vez que 

esta prática instiga a reflexão sobre o processo de trabalho, desenvolve a observação e a 

comunicação, a capacidade de problematizar e buscar soluções criativas para situações do 

cotidiano além de promover o trabalho em equipe. 

Assim, a implementação de EPS representa uma estratégia fundamental para realização de 

transformações no cotidiano dos serviços para que se tornem locais de atuação crítica, 

reflexiva, propositiva e compromissada além de tecnicamente competente. 
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A educação permanente é uma conquista dos trabalhadores do Brasil e deve ser 

constantemente aprimorada, pois é uma ferramenta que contribui para melhoria da qualidade 

dos serviços de saúde ofertados a população e para o processo de consolidação do SUS. 

O primeiro objetivo deste estudo foi alcançado através da análise das respostas obtidas 

pelos questionários aplicados antes da realização das oficinas, que retratou o conceito de 

educação permanente trazido pela equipe multiprofissional da estratégia de saúde da família 

desta unidade. 

Alcançou-se o segundo objetivo proposto através da experiência do desenvolvimento de 

uma tecnologia com o grupo para ampliar o conceito de educação permanente, realizada por 

meio das oficinas onde se construiu um mapa conceitual inicial sobre EPS, como tecnologia 

de síntese do aprendizado coletivo, no primeiro encontro, após desenvolveu-se encontros 

baseados em metodologias ativas, problematização e aprendizagem baseada em problemas, e 

ao final, se construiu outro mapa, a fim de comparar e avaliar a dinâmica das oficinas. 

O terceiro objetivo do estudo foi contemplado através do desenvolvimento das oficinas de 

EPS que proporcionaram uma experiência inicial de educação permanente no cenário da 

pesquisa. 

Como produto deste estudo apresenta-se a tecnologia aplicada e avaliada através das 

oficinas onde foram aplicadas metodologias ativas e construído mapas conceituais no início e 

no final da experiência que permitiram através de sua análise avaliar o impacto da 

intervenção. 

Como subprodutos, têm-se os dois mapas conceituais construídos como tecnologia de 

síntese do conhecimento coletivo e a proposta de implantação da educação permanente no 

cenário da pesquisa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

7- PRODUTO DA PESQUISA 

 

TECNOLOGIA APLICADA E AVALIADA ATRAVÉS DAS OFICINAS 

 

SUBPRODUTOS DA PESQUISA 

 

MAPAS CONCEITUAIS – TECNOLOGIA DE SÍNTESE DO CONHECIMENTO 

COLETIVO  

 

PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NO CENÁRIO DA 

PESQUISA  
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APÊNDICE I 

TABELA DE RESPOSTAS OBTIDAS ANTES DAS OFICINAS DE EPS 

Sujeito Sexo Idade Tempo de 

atuação na 

ESF 

Categoria 

profissional 

Escolaridade Resposta 

ID1 M 59 08 meses Agente 

comunitário 

Superior 

incompleto 

É a capacitação periódica dos profissionais com a 

atualização de novos conhecimentos para melhorar 

o desempenho na atividade profissional. 

ID2 F 35 07 meses Agente 

comunitário 

Ensino médio 

completo + 

curso técnico 

É a prevenção de doenças para a continuação de 

um tratamento com orientações básicas pelos 

profissionais de saúde. 

ID3 F 54 01 ano e 03 

meses 

Agente 

comunitário 

Superior 

completo 

É a capacitação periódica do profissional e toda a 

equipe, com informações, debates, estudos e troca 

de experiências. 

ID4 F 43 04 meses Enfermeira Superior 

completo 

É uma proposta político- pedagógica que coloca o 

cotidiano do trabalho e da formação em constante 

análise. A descentralização visa promover e 

incentivar a aprendizagem e o enfrentamento 

criativo das demandas e necessidades de saúde. 

ID5 F 39 10 meses Agente 

comunitário 

Ensino médio 

completo 

Consiste em orientar, esclarecer e informar 

efetivamente a fim de prevenir doenças e 

promover saúde seja psíquica, física e social. 

ID6 F 23 01 ano e 03 

meses 

Enfermeira Pós-graduação 

completa 

É um processo de ensino-aprendizagem, que pode 

ser ativo ou passivo, no qual o profissional amplia 

sua gama de conhecimento, principalmente através 

de cursos de atualização. 

ID7 F 32 11 meses Agente 

comunitário 

Superior 

incompleto 

Educação permanente em saúde é promoção de 

saúde contínua e não trato da doença. 

ID8 M 23 06 meses Agente 

comunitário 

Superior 

completo 

Processo de constante aprendizado e conhecimento 

de coisas cotidianas, que afetam nossa saúde, para 

poder gerar soluções para o trabalho com saúde. 

ID9 M 55 09 anos Técnico de 

enfermagem 

Pós-graduação 

completa 

É estar enquanto em exercício efetivo da função, 

participando de cursos, seminários, oficinas e 

atualizações práticas e teóricas relacionadas à ESF. 

 

ID10 M 55 09 anos Técnico de 

enfermagem 

Superior 

incompleto 

É a prática ensino-aprendizagem em educação em 

saúde no trabalho. Realizar atividades com a 

comunidade para promover educação continuada 

na saúde da população. 

ID11 F 30 01 Mês Médica Pós-graduação 

completa 

É o constante aprendizado dos quais os 

profissionais de saúde estão inseridos, havendo 

permanentes aulas, palestras, entre outros meios de 

aprendizagem, gerando uma reciclagem contínua. 

ID12 M 42 01 ano Técnico em 

farmácia 

Ensino médio 

completo 

É uma prevenção de saúde planejada. 

ID13 F 21 08 meses Técnico de 

enfermagem 

Ensino médio 

completo + 

curso técnico 

É sempre estar se atualizando, participando de 

seminários, cursos, etc. 

ID14 M 36 01 ano Agente 

comunitário 

Superior 

completo 

É o processo de tornar a comunidade mais 

consciente através de cursos, palestras, parcerias 

com escolas e entidades do bairro. Isso se dá não 

só através da fala, mas também pelo exemplo. 

ID15 F 25 01 ano Agente 

comunitário 

Fundamental 

completo 

É aquela que está sempre procurando se renovar, 

fazendo sempre capacitação. 
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ID16 F 49 09 anos Técnico em saúde 

bucal 

Pós-graduação 

completa 

Quanto trabalhador sermos formados para que 

possamos transformar em conhecimento, ensino e 

atenção em saúde. 

ID17 M 59 08 anos Dentista Pós-graduação 

completa 

È uma das maneiras de manter o profissional 

capacitado e atualizado na sua área e em áreas 

multidisciplinares dentro do seu ambiente de 

trabalho. 

ID18 F 35 01 ano e 03 

meses 

Auxiliar em saúde 

bucal 

Ensino médio 

completo 

É um processo de ensino-aprendizagem para que 

possamos adquirir conhecimentos e estar sempre 

atualizados, buscando sempre melhorias na saúde. 

ID19 F 35 09 anos Dentista Pós-graduação 

completa 

É uma ferramenta utilizada para melhoria do 

trabalho das equipes de saúde, uma vez que os 

problemas do processo de trabalho são levados em 

consideração para a discussão do aprendizado. A 

partir da problematização do processo de trabalho 

são organizadas as capacitações, buscando 

melhoria na qualidade dos serviços. 

ID20 F 43 06 meses Auxiliar em saúde 

bucal 

Superior 

incompleto 

Educação permanente está relacionada a 

atualização e capacitação do profissional, pois a 

saúde se encontra sempre em movimento na 

ampliação do conhecimento e melhoria do 

paciente como um todo. 

ID21 F 24 11 meses Agente 

comunitário 

Ensino médio 

completo 

È uma educação contínua na qual se busca a 

melhor forma de atender a comunidade, de forma a 

ver métodos às vezes diferentes mas todos 

importantes para aplicar-se as pessoas, ou seja, 

bens necessários. 

ID22 F 45 06 meses Oficial de 

farmácia 

Pós-graduação 

completa 

É estar sempre em busca de capacitação e 

atualização profissional com o objetivo de orientar 

e ensinar a equipe de trabalho e o usuário na saúde 

da família. 

ID23 F 21 07 meses Agente 

comunitário 

Ensino médio 

completo 

É a continuidade da prevenção e promoção a 

saúde. 

ID24 M 34 01 ano e 04 

meses 

Agente 

comunitário 

Pós-graduação 

incompleta 

Para mim a educação permanente em saúde é 

principalmente a prevenção, a orientação, o 

cuidado e acima de tudo a atenção básica na saúde.  

ID25 M 33 01 ano Farmacêutico Superior 

completo 

Entendo como um conjunto de medidas que visam 

o aperfeiçoamento e qualificação profissional com 

consequente melhoria na qualidade da 

assistência/atenção à saúde. 

ID26 F 48 01 ano Médica Pós-graduação 

completa 

Além da carga horária do trabalho proporcionar 

atualizações frequentes para os profissionais, 

assim como treinamento inicial apropriado. 
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APÊNDICE II 

TABELA DE RESPOSTAS OBTIDAS APÓS AS OFICINAS DE EPS 

Sujeito Sexo Idade Tempo de 

atuação na 

ESF 

Categoria 

profissional 

Oficina Escolaridade Resposta 

ID1 M 59 11 meses Agente 

comunitário 

Sim Superior incompleto É a formação de hábitos de mudança 

de comportamento a partir do 

desenvolvimento de atividades 

educativas conscientizadoras e 

esclarecedoras. 

ID2 F 35 10 meses Agente 

comunitário 

Sim Ensino médio completo + 

curso técnico 

É a produção de conhecimento no 

nosso cotidiano com olhar crítico 

sobre a realidade. 

ID3 F 54 01 ano e 05 

meses 

Agente 

comunitário 

Sim Superior completo Educação permanente é toda a 

discussão que envolve os problemas 

do dia-a-dia de uma equipe de saúde. 

ID4 F 43 06 meses Enfermeira Sim Superior completo É articular as necessidades de 

aprendizagem e as necessidades do 

trabalho, quando o aprender e o 

ensinar se incorporam ao cotidiano 

das pessoas e das organizações de 

saúde. 

ID5 F 39 12 meses Agente 

comunitário 

Sim Ensino médio completo É uma forma de ensino voltada para 

todos os profissionais. 

ID6 F 23 01 ano e 05 

meses 

Enfermeira Sim Pós-graduação completa É um processo de ensino-

aprendizagem que pode ser ativo ou 

passivo. 

ID7 F 32 01 ano e 01 

mês 

Agente 

comunitário 

Não Superior incompleto É o firme compromisso de informar, 

esclarecer e orientar a todos sobre o 

que é saúde, como cuidar, manter e 

promover em todos os aspectos. 

ID8 M 23 08 meses Agente 

comunitário 

Sim Superior completo É busca pelo aprendizado através de 

discussões com a equipe sobre 

problemas e dificuldades do dia-a-dia. 

ID9 M 55 09 anos Técnico de 

enfermagem 

Sim Pós-graduação completa Não respondeu 

ID10 M 55 09 anos Técnico de 

enfermagem 

Não Superior incompleto Férias em abril 

ID11 F 30 03 meses Médica Não Pós-graduação completa É a atualização constante dos 

profissionais através de cursos e 

treinamentos. 

ID12 M 42 01 ano e 2 

meses 

Técnico em 

farmácia 

Não Ensino médio completo São ações desenvolvidas para  

prevenção de doenças e promoção da 

saúde 

ID13 F 21 10 meses Técnico de 

enfermagem 

Não Ensino médio completo + 

curso técnico 

Licença médica (45 dias) em 

março/abril 

ID14 M 36 01 ano e 2 

meses 

Agente 

comunitário 

Sim Superior completo É a construção constante do 

conhecimento de maneira que 

possamos entender o indivíduo como 

um todo, relacionando seu estado de 

saúde com suas relações sociais e 

outros fatores. 
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ID15 F 25 01 ano e 2 

meses 

Agente 

comunitário 

Não Fundamental completo È o aprendizado contínuo através de 

cursos de atualização. 

ID16 F 49 09 anos Técnico em saúde 

bucal 

Sim Pós-graduação completa Não respondeu 

ID17 M 59 08 anos Dentista Não Pós-graduação completa Férias em março 

ID18 F 35 01 ano e 05 

meses 

Auxiliar em saúde 

bucal 

Não Ensino médio completo Não respondeu 

ID19 F 35 09 anos Dentista Não Pós-graduação completa É uma educação contínua, onde se 

tem aprendizado e troca de 

experiência.  

ID20 F 43 06 meses Auxiliar em saúde 

bucal 

Não Superior incompleto Não respondeu 

ID21 F 24 1ano Agente 

comunitário 

Não Ensino médio completo É a constante atualização e 

aprendizado dos profissionais de 

saúde. 

ID22 F 45 08 meses Oficial de 

farmácia 

Sim Pós-graduação completa 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. 

ID23 F 21 09 meses Agente 

comunitário 

Não Ensino médio completo É um padrão de educação que é 

implantado e passa de geração para 

geração. 

ID24 M 34 01 ano e 06 

meses 

Agente 

comunitário 

Sim Pós-graduação 

incompleta 

É uma forma de aprendizado através 

da discussão com outros profissionais. 

ID25 M 33 01 ano e 2 

meses 

Farmacêutico Não Superior completo Mudanças nas estratégias de 

organização e exercício do trabalho 

em saúde.  

ID26 F 48 01 ano  Médica Sim Pós-graduação completa É o aprimoramento e troca de 

informações com cursos dentro e fora 

da unidade de saúde para aprimorar o 

atendimento e a integração. 
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APÊNDICE III 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

O Sr./Sra. está sendo convidada para participar da pesquisa intitulada: Educação Permanente no contexto da Estratégia de Saúde 

da Família: uma construção de conhecimentos em serviço, que tem como objetivos: Identificar o conceito de educação permanente trazido 

pela equipe multiprofissional da Estratégia de Saúde da Família; Experimentar uma tecnologia com o grupo para ampliar o conceito de 

educação permanente; Desenvolver uma experiência de Educação Permanente na Estratégia de Saúde da Família. 

Gostaria de contar com sua colaboração, que consiste em participar das etapas desta pesquisa, sendo elas: responder a um 

questionário com caracterização e com uma questão aberta sobre educação permanente, participar de oficinas para discussão e reflexão 

acerca da educação permanente, elaborar coletivamente um mapa conceitual sobre educação permanente, e por fim, responder novamente ao 

questionário utilizado no início. Suas respostas serão tratadas de forma anômima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado 

o seu nome em qualquer fase do estudo e não serão publicados dados ou informações que possibilitem sua identificação. Os resultados da 

pesquisa serão divulgados em meio científico: eventos ou periódicos, preservando o anonimato.  

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode se recusar a responder qualquer pergunta, desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo na sua relação com a pesquisadora ou com a unidade de saúde. 

Não haverá riscos de qualquer natureza e o Sr./Sra não terá nenhum custo ou qualquer tipo de compensação financeira relacionada à sua 

participação. O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento científico na área da Educação Permanente na 

Estratégia de Saúde da Família.  

A Sr./Sra. receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone celular/ e-mail das pesquisadoras, podendo tirar suas dúvidas 

agora ou a qualquer momento sobre o projeto e sua participação. Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, a Sr./Sra. deverá se 

reportar ao Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos – subordinado ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, órgão do 

Ministério da Saúde, através de solicitação ao representante de pesquisa, que estará sob contato permanente, ou contactando o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Rio de Janeiro, pelo telefone: 3971-1463. Desde já agradecemos. 

______________________                                      _____________________________ 

Ludimila Cuzatis Gonçalves                                     Elaine Antunes Cortez 

(Pesquisadora)                                                           (Orientadora)   

cel (21) 83238016                                                      cel (21) 92565985 

E-mail: ludi_uff@yahoo.com.br                        E-mail: nanicortez@hotmail.com 

 

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro - Comitê de Ética em Pesquisa. Rua Afonso Cavalcanti, 455 sala 710 – 

Cidade Nova. Rio de Janeiro – RJ – Cep:20.211-901. Telefone: 3971-1463.  

www.saude.rio.rj.gov.br /cep /cepsms@rio.rj.gov.br  

 

Rio de Janeiro, ___ de ____________ de 2012. 

 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, concordo em participar do estudo proposto.  

Eu fui completamente orientado pelo Sra Ludimila Cuzatis Gonçalves que está realizando o estudo, de acordo com sua natureza e 

propósito. 

Eu pude questioná-la sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ela me entregou uma cópia da folha de informações, a qual li, 

compreendi e me deu plena liberdade para decidir acerca da minha espontânea participação nesta pesquisa. 

Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. Minha identidade jamais será publicada. Os 

dados colhidos poderão ser examinados por pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada pela pesquisadora. 

Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo. 

 

Participante:   Nome: _________________________________________ 

                     Assinatura: ______________________________________ 
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APÊNDICE IV 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE: FORMAÇÃO DOCENTE 

INTERDISCIPLINAR PARA O SUS 

 
Caracterização 

 
I. SEXO:   FEMININO ( )  MASCULINO ( ) 
 
II. IDADE:  _______________  ANOS. 
 
III. ESCOLARIDADE 

 
1. ( ) Ensino Fundamental completo 
2. ( ) Ensino médio incompleto 
3. ( ) Ensino médio completo 
4. ( ) Ensino médio + curso técnico 
5. ( ) Superior incompleto 
6. ( ) Superior completo 
7. ( ) Pós-graduação incompleta 
8. ( ) Pós-graduação completa 

 
IV. OCUPAÇÃO: ____________________________________________________ 
 
V. PARTICIPOU DO CURSO INTRODUTÓRIO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA?   (    ) Sim  (     ) Não 

 
VI. TEMPO DE ATUAÇÃO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

VII. O QUE É EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA VOCÊ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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APÊNDICE V  

ROTEIRO DAS OFICINAS 

OFICINA CONTEÚDO 

1ª  - 12/03/13 

  

Construir um Mapa Conceitual de EPS, apresentar o conceito e os 

objetivos da EPS segundo a Política Nacional, ouvir as 

expectativas dos sujeitos quanto as oficinas, reflexões iniciais. 

2ª - 19/03/2013 Discutir o caso “Jardim das Flores”, convidar os sujeitos a 

refletirem sobre o processo de trabalho da Unidade, realizar 

questões de avaliação ao final do caso. 

3ª - 26/03/2012 Discutir o caso “Madalena”, realizar as questões de avaliação ao 

final do caso, refletir sobre a leitura e relacionar com a realidade 

de casos vivenciados na unidade. 

4ª - 02/04/2013 Discutir o caso “Reunião de Equipe”, refletir sobre o caso e sobre 

a atuação/postura de cada profissional dentro da equipe, da 

Unidade e do Sistema de Saúde. Solicitar aos participantes que 

construam casos fictícios, porém que tenham relação com 

situações vivenciadas no cotidiano e que gostariam que fossem 

discutidos. 

5ª - 09/04/2013 Discutir o caso “O Trabalho Coletivo de Educação Permanente 

em Saúde”, realizar as questões de avaliação ao final do caso, 

escolher um dos casos criados pelos sujeitos para leitura e 

discussão no próximo encontro. 

6ª – 15/04/2013 Discutir o caso escolhido pelos participantes, construir uma 

questão para teorização e solicitar que busquem autores em fontes 

científicas impressas ou online para responder a questão no 

próximo encontro. 

7ª – 18/04/2013 Responder a questão construída com base na leitura das 

referencias trazidas pelos sujeitos, construir coletivamente outro 

Mapa Conceitual de EPS e uma proposta de implantação da EPS 

na Unidade. 
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ANEXO I  

 CASO JARDIM DAS FLORES 

Material retirado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde. Curso de formação de facilitadores de educação permanente em saúde: 

unidade de aprendizagem – trabalho e relações na produção do cuidado em saúde. Brasil. 
Ministério da Saúde. 2ª ed. Ver. Rio de Janeiro: Brasil. Ministério da Saúde/Fiocruz, 2008a. 

 

 A Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim das Flores fica situada na região do Vale de 

São Jorge. Lá vive uma comunidade formada por famílias de trabalhadores da indústria 

metalúrgica. Além da UBS, há também uma escola municipal para crianças de 1ª a 8ª séries. 

Mas embaixo, há um campo de futebol, do qual a própria comunidade cuida, para o lazer da 

meninada. Há, ainda, igrejas espalhadas pela região e um comércio muito movimentado. 

 Na unidade de saúde, floresce um pequeno jardim na entrada, que é cuidado pelo Sr 

José, com atividade voluntária de jardineiro. Lá trabalham 30 pessoas que matem o 

atendimento no horário de 7 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. São 8 auxiliares de 

enfermagem, 2 escrituários, 3 auxiliares de serviços gerais, 2 vigias, 2 pediatras, 2 clínicos, 2 

ginecologistas, 2 dentistas, 1 técnico em higiene dental, 1 gerente, 2 auxiliares de farmácia, 1 

assistente social, 2 enfermeiras, que se dividem em jornadas de 20, 30 e 40 horas semanais. 

Esses trabalhadores garantem os serviços de consulta médica nas 3 especialidades (clínica, 

pediatria e gineco-obstetrícia), visitas domiciliares, vacinação, curativos, inalação, coleta de 

material, atendimento odontológico básico, dispensação de medicação, grupos educativos 

para gestantes, hipertensos e diabéticos. 

 A população da área de abrangência da Unidade é de 18 mil habitantes. 

 A gerente realiza reuniões com os trabalhadores da unidade somente para resolver 

problemas, ou para acertos administrativos e transmitir informações. 

 A unidade não conta com Comissão Local de Saúde. 

 

Cena 1 – Filomena busca atendimento na unidade de saúde 

 Filomena é dona de casa, tem 45 anos, mãe de dois adolescentes, e esposa de um 

operário metalúrgico. Mora na periferia da cidade e sofre de frequentes dores de cabeça. 

Amiúde, vai ao centro de saúde consultar o médico. 

 Naquele domingo, a dor repete-se e Filomena resolve que no dia seguinte vai retornar 

a unidade de saúde mais uma vez como tem feito, periodicamente, nos últimos anos. 
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 Na segunda-feira, pontualmente às 04:30h da manhã, debaixo de uma brisa fresca do 

mês de maio, sai de casa para a Unidade de Saúde, onde chega às 04:50h para obter uma 

senha, o passaporte para a desejada consulta médica. 

 Às 07h, Sr. Valdeci, porteiro da Unidade de Saúde, abre a porta, coloca ordem na fila 

e distribui 12 senhas, correspondentes a maior parte das 16 consultas ofertadas pelo médico 

clínico naquele dia. Filomena é a 11ª. Dirige-se com calma a recepção e, portando seu 

precioso “salvo conduto”, cumprimenta as recepcionistas, as quais conhece há 8 anos desde a 

fundação da Unidade de Saúde. 

- Pode sentar e esperar o médico, Filomena. Ele só chega 08:30. Filomena sabe que vai ser a 

manhã inteira ali. Enquanto a recepcionista revira o arquivo em busca do seu prontuário, 

dirige-se até o banco no fundo da sala e encosta por ali, esperando um alívio para as dores de 

cabeça. Já não sabe quantas vezes veio a unidade e é o mesmo problema. Dor vai e volta. A 

Unidade cheia, criança chorando, muita fala que bate como um zumbido na sua cabeça. O 

som das vozes parece oco, confuso, e a dor ali, insistente. 

 Já veio muitas vezes ao médico para resolver o problema da dor de cabeça, mas nunca 

houve uma resposta satisfatória no sentido de dar um jeito definitivo ao seu problema. Nos 

últimos anos, passou por muitos deles. Tem o Dr Marcus, que foi o primeiro da Unidade. 

Chegava cedo, mas era muito apressado e às 08:30, mais ou menos, já tinha atendido todo 

mundo. Mandou fazer uns exames. Filomena fez raio-x, tirou sangue, voltou ao médico que 

receitou uns remédios caros. Ela comprou depois de algum tempo e tomou todos eles. A dor 

foi embora, mas depois voltou. 

 Depois do Dr Marcus veio o Dr Virgílio. Não chegava cedo, porque tinha que passar 

no hospital antes de vir para a Unidade. Mas nunca faltava. Consultou Filomena muitas vezes. 

Cada vez pedia um tanto de exames e, depois de prontos, receitava novos medicamentos. Mas 

nunca tinha tempo pra conversar direito. As consultas eram rápidas e silenciosas. Falar, só o 

necessário, respondendo às perguntas que o médico fazia e só. 

 Agora é o Dr. Gustavo. Médico novo e já sem tempo para conversar. Quer ver o 

problema da cabeça, pesquisa tudo pelos exames e receita muitos remédios. 

 E assim vai passando a vida de Filomena. Queixa-se das dores aos médicos, ao 

marido, aos filhos, às vizinhas, à diretora da escola e até o padre já ouviu. 

 Às 08:30 chega o médico e as pessoas agitam-se para a consulta que está prestes a 

ocorrer. Filomena havia esperado boa parte da manhã, tendo de ouvir as piadinhas de sempre 

que fazem com ela. 

- Olha ela de novo, vem toda semana e não tem nada – comenta a funcionária. 
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- É, deve ser manhosa, não quer trabalhar em vem para cá – diz outra. 

 Filomena não tem boa reputação com os funcionários da Unidade de Saúde. É tida 

como uma pessoa que procura o serviço sem necessitar. Que já se pesquisou seu problema  e 

verificaram que não tem nada. Uns falam que ela toma consulta de quem realmente precisa. 

Mas ela sente dor, vai fazer o quê? A dor está lá e é o tal negócio, ela pensa “pimenta no olho 

do outro não dói”. Pois, então, ele sente dor e pronto, vai buscar o recurso. 

- Mas são tantos anos e nada. O que será que eu tenho? – começa a indagar a mulher. 

 Após ter feito a pré-consulta com a auxiliar de enfermagem, que verificou sua pressão 

arterial e peso, e uma ansiosa espera por 45 minutos, tempo em que o médico realizou 10 

consultas anteriores à sua, Filomena é chamada ao consultório. 

 No consultório...  

- O que a Sra tem? – Pergunta Dr Gustavo, olhando o relógio. 

- Dor de cabeça doutor. Desde ontem, não passa... 

- Tá com febre? 

- Não senhor. Eu tenho tido dor no corpo. 

- O corpo gente fala depois, quero saber da cabeça. Tem dor atrás dos olhos? Tem tontura? 

- Não senhor. 

 O médico passa a examiná-la. Após o término, Filomena pergunta: 

- Posso conversar com o senhor? 

- Sim. 

- O meu corpo todo está doendo e acho que a minha pressão está alta. 

 O médico interrompeu-a, verificou a pressão anotada: 

- A pressão está boa, mais alguma coisa? 

- Não, senhor. 

 Após um curto tempo de relógio, ela sai com a receita de um analgésico, a indicação 

para exames e retorno daí a 15 dias. O mesmo ritmo que se repete na sua vida nos últimos 

anos. 

 Filomena sai com um nó na garganta. Queria falar alguma coisa, mas ficou entalado 

ali. Uma conhecida sensação de que faltou alguma coisa na consulta...”Eu falei tudo que tinha 

de falar? Não esqueci alguma coisa? O que foi mesmo que ele perguntou?” 

 As questões torturam sua memória e ela repassa cada segundo da consulta como se 

fosse um filme rodando em seu cérebro. Tentava se recordar das perguntas do médico, seus 

gestos. “Ele franziu a testa, será que é sinal de que meu problema é sério? Vou perguntar da 
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próxima vez que vier aqui.” – pensa a mulher enquanto caminha vagarosamente na Unidade 

de Saúde.m 

 Dirige-se a recepção que fica com a prescrição de exames para marcar e comunicar a 

Filomena. Ela sai da Unidade e leva consigo a dúvida, a expectativa do exame marcado, a 

esperança de curar aquela dor, a ansiedade pelo retorno ao médico para perguntar o que ela 

tem, falar da sua angústia, da sua vida. Que vida?! A vida da qual nunca lhe perguntaram e 

sobre a qual ela nunca falou. 

 No retorno, após 30 dias, de posse dos exames, Filomena repetiu o mesmo ritual: a 

brisa, a madrugada na fila, o porteiro. A recepção, seguida da espera e da pré-consulta. 

Finalmente a consulta médica. Dessa vez quem falou com o médico foi o papelório que ela 

trouxe. Foi com ele que o médico conversou. Colocou o raio-x contra a luz, balbuciou alguma 

coisa, olhou o exame de sangue e falou algo mais (Tão baixo!...) Depois pegou a caneta e 

prescreveu a receita. Deu-lhe o papel com os nomes dos remédios e mandou procurar a 

farmácia. 

 “E a vida?” – pergunta-se uma frustrada e dolorida Filomena. “A vida é para ser vivida 

e não falada, deve ser assim. Também, ele tem tanta coisa pra fazer...não vai ter tempo pra 

ouvir”. A sensação de que faltou alguma coisa , sentimento de descuidado, desproteção, 

insegurança. 

- Tenho ou não um problema sério? E se for um câncer? 

 Filomena decide que assim que puder vai agendar consulta com outro médico. Quer 

ver o que ele vai falar do seu problema. Quer ter certeza. Mesmo que o pessoal vá xingar e 

criticar por estar voltando à Unidade, ela vai marcar assim mesmo. 

 Na farmácia, a auxiliar que atendeu Filomena verificou a receita e entregou os 

medicamentos, explicando a forma de tomá-los. Escreveu na caixa de cada um o intervalo de 

horas para consumo e recomendou que os mesmos fossem tomados nos horários certos e 

guardados em lugar adequado, longe do alcance das crianças. E, com voz carinhosa, ela disse: 

- E a vida Filomena, como está, tudo bem na família? 

 A pergunta surpreendeu. Nunca lhe perguntaram isso. Mas ao mesmo tempo 

destampou algo preso na garganta e ela começou a falar do desemprego do marido, da falta de 

dinheiro, da gravidez da filha, da prestação atrasada, enfim, a vida era um turbilhão que ela 

não estava conseguindo controlar. 

 Depois da conversa, Filomena mostrou-se mais aliviada. 
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ANEXO II  

 CASO MADALENA 

Material retirado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde. Curso de formação de facilitadores de educação permanente em saúde: 

unidade de aprendizagem – trabalho e relações na produção do cuidado em saúde. Brasil. 
Ministério da Saúde. 2ª ed. Ver. Rio de Janeiro: Brasil. Ministério da Saúde/Fiocruz, 2008a. 
 

 Este relato é baseado em histórias reais de mulheres moradoras do bairro da Rocinha. 

A narrativa resgata o trabalho conjunto entre elas e os profissionais de saúde de um Instituto 

de Referência na área de atendimento Materno-Infantil. A história é contada de forma a dar 

voz a todos os envolvidos na busca de estratégias para construir um sistema de saúde mais 

justo e ético. 

 Quando conheci Madalena nem imaginava sua vida. 

 Como enfermeira da Unidade de Terapia Intensiva, primeiro conheci sua filha Maria. 

Maria nasceu prematura, foi submetida a uma cirurgia por refluxo gastro-esofágico e adquiriu, 

então, uma gastrostomia (abertura no estômago) e uma sonda para alimentação. Desenvolveu 

doença pulmonar crônica e permaneceu muito tempo em ventilação mecânica na UTI. Era 

muito desnutrida, o que dificultava sua recuperação e agravava seu quadro. Maria ficou 

internada cinco meses e passou a ser dependente de tecnologia dura, ou seja, de um arsenal 

terapêutico que inclui equipamentos, medicamentos e insumos essenciais a sua sobrevivência. 

 O trabalho na UTI era pautado pela manutenção da vida da criança. Trata-se de um 

setor que possui muitos monitores, respiradores, uma temperatura mais fria e muitos ruídos 

sonoros que indicam o funcionamento e os alarmes dos equipamentos. O processo de trabalho 

é intensamente centrado no domínio do cuidado tecnológico e especializado. 

 Todos os trabalhadores da UTI envolvidos no cuidado formam, no cotidiano, uma 

arena diária de lutas, encontros e desencontros, o que se traduz num mundo vivo e vivido por 

todos, nem sempre integrado, que muitas vezes exclui a família. 

 Os cuidados envolvidos no tratamento hospitalar são diversos e tem características 

próprias. O grande arsenal de equipamentos, as rotinas de tratamento da doença e a 

intensidade do ritmo dificultavam uma aproximação com Madalena. 

 Madalena veio muitas vezes a UTI ver sua filha Maria. Naquela época o processo de 

trabalho pouco permitia que houvesse tempo para incluí-la na abordagem clínica. No entanto, 

a dinâmica do atendimento fez-me entrar em contato com ela. O meu trabalho como 

enfermeira remeteu-me a conversar com Madalena, pois ela, como mãe e responsável, devia 

autorizar os procedimentos no corpo de Maria que eram necessários a sua sobrevivência. 
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 Madalena estava apavorada, com muito medo e resistia a assinar. Nesse momento, 

iniciei um diálogo com ela; tudo a assustava. 

- Como? Minha filha não vai comer pela boca? Eu não sei lidar com isso. Minhas 

outras filhas são como todas as crianças. O que vou fazer da minha vida? 

 Sua angústia mobilizou-me profundamente...Senti-me no seu lugar quando enfrentava 

situações sobre as quais eu não tinha domínio, isso me deixava insegura. Como deve ser 

difícil para madalena. 

 Estar sensibilizada por sua dor e dificuldade possibilitou uma abertura para o diálogo. 

Organizar com meu corpo uma postura de ouvinte e de escuta sensível tornou-se necessária. 

Estava totalmente receptiva a sua fala. 

 Em nossos encontros, pude dividir com Madalena o que tanto me inquietava! Dizer a 

Madalena que o trabalho na UTI exigia muita rapidez e eficiência. Esse modo de operar o 

cotidiano da assistência no hospital proporcionava pouco tempo para entrar em contato com 

as aflições das famílias. 

 Compartilhar com Madalena sentimentos comuns de insegurança e medo frente ao 

novo, por motivos diferentes, favoreceu a construção de uma relação de confiança para o 

cuidado de Maria. 

 Essa aproximação trouxe Madalena ao hospital quase todo dia. 

 Mostrava-se assustada com os aparelhos. Tudo era novo e desconhecido para 

Madalena. Observava atentamente os profissionais tão competentes e julgava-se incapaz de 

cuidar da sua filha. Em uma de suas visitas, ela queixou-se, falando emocionada: 

- Sabe, a única coisa que eu posso oferecer a minha filha é meu colo. Segurar no colo, 

pegar e acariciar. Fiz isso com minhas outras filhas. Aqui me sinto impotente, não posso fazer 

nada. 

 Esse diálogo mobilizou discussões com os demais profissionais da equipe da UTI que 

foram revelando diferentes posições. Alguns resistiam as modificações, alegando falta de 

tempo e dificuldades em mudar as rotinas, considerando que a presença da mãe atrapalharia o 

andamento do trabalho. Outros, apesar de sensibilizados, não viam possibilidades de mudar as 

rotinas. No cotidiano do trabalho esse tema foi recorrente. 

 Isso possibilitou, após algum tempo, decidirmos juntos que, quando Madalena viesse 

ver a filha, a equipe iria ajudá-la a pegar sua criança. Chegamos à conclusão de que essa era 

uma forma importante para manter o vínculo mãe-filha. Os profissionais concordaram que 

esse era um direito e que traria vantagens para Maria. Aquele aconchego também era 

terapêutico. 
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 A discussão apontou para a necessidade de incluir Madalena no processo terapêutico, 

como sujeito interessado e responsável pelos cuidados futuros de sua filha. 

 Essa mudança na postura da equipe foi uma alegria para Madalena, que se sentiu mais 

participante no tratamento de sua filha. Os diálogos que se estabeleceram durante a longa 

permanência de Maria no hospital possibilitaram construir um diagnóstico das necessidades 

que eram anunciadas para implementar um planejamento de cuidado após a alta. A 

dificuldade de Madalena em cuidar de sua filha Maria em casa apontava para a importância de 

realizar ações de educação para a saúde. 

 O treinamento prescritivo foi então iniciado. Eu falava e ela ouvia. Usava uma 

linguagem técnica e com termos da ciência. Não sei muito bem se ela compreendia, mas agora 

precisaria lidar com a nova realidade. A gastrostomia, procedimento comum para os 

profissionais de saúde, causava pavor em Madalena. 

 Os dias que se passaram foram de estranhamento para Madalena. Ela não conseguia 

tocar sua filha, tinha medo da sonda. Ela achava que era como uma tripa que estava para fora 

do corpo da menina. Seu corpo estava assustado, retraído, parecia menor do que era. A cor da 

sua pele estava muito pálida e sua voz muito fininha. Quase não se podia ouvir o que ela 

falava. 

 A percepção da situação de sofrimento de Madalena levou-me a pensar com ela em 

soluções para os desafios de cuidar diariamente de uma criança dependente de tecnologia. 

 Assumir esse compromisso foi muito importante para nós duas, para sua filha e para a 

equipe da UTI, porque construímos, ao longo dos encontros, uma relação de confiança que foi 

enriquecedora para a prática clínica da equipe, pois a informação sobre quem era Madalena 

foi ganhando visibilidade. 

 Madalena foi se constituindo sujeito no processo, instaurando sua singularidade de 

mulher com uma herança de dificuldades. 

 Ela dizia: - Parece até que joguei pedra na cruz, tanto sofrimento e tanto desafio. 

Enfrento uma guerra todos os dias... Não é fácil, não! Muito diferente da vida da senhora... 

 Interessante em nossos diálogos foi Madalena perceber que eu também, como 

profissional de saúde, enfrentava muitos desafios diários na minha vida pessoal e profissional. 

Essa descoberta proporcionou uma identidade comum: somos todos humanos e estamos na 

vida de modos diferentes. 

 Agucei meus sentidos e desenvolvi uma escuta sensível para estar com ela. Dediquei 

mais tempo aos nossos encontros e pude descobrir que minha disponibilidade ampliava o 

canal de comunicação. 
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 Madalena estava aflita, longe das filhas e de sua casa... Com saudades. Sentia-se 

culpada por abandonar as outras filhas que também precisavam dela. 

 Essa interação deu elementos novos para minha atuação como enfermeira. 

 Concedida a alta, logo em seguida Madalena retornou, para surpresa de todos da 

equipe. O que poderia estar errado? 

 Quando Madalena entrou na unidade com Maria, depois de três dias no domicílio, uma 

pessoa da equipe logo exclamou: - Madalena não cuida direito, não é uma boa mãe! 

 Ao ouvir a frase de julgamento do profissional, Madalena se desfez. 

 Seu corpo foi atravessado por aquela afirmação! Madalena estava apavorada com tanta 

responsabilidade. Estava marcada demais pelos labores da vida e pelo sentimento de culpa de 

não ter conseguido lidar com Maria. 

 Madalena disse: - Meu coração ficou despedaçado... 

 Resolvemos em equipe, que era melhor visitar o domicílio e ver as condições 

estruturais da família para receber Maria. Nossos argumentos para manter a alta foram: o leito 

que ela ocupava era necessário para outras crianças; o tratamento pode ser realizado em casa; 

é responsabilidade da mãe cuidar de Maria; seria melhor para Maria ficar em casa. Mas, será 

que Madalena estava preparada para cuidar de uma criança diferente? 

 Fui incumbida pela equipe de realizar a visita domiciliar. 

 Ao chegar ao bairro da Rocinha, a constatação foi de uma tamanha injustiça social. A 

Rocinha era uma bairro que não tinha a menor estrutura, o acesso difícil, ruelas, esgoto a céu 

aberto, onde se alojava a minúscula casa de Madalena e sua filha Maria. 

 Ao atravessar as ruelas, fiquei reflexiva e atenta. Meus olhos viam no concreto a 

realidade de um povo oprimido pela dureza do cotidiano, coisas que nem imaginamos no 

interior dos hospitais e no conforto de nossas casas. 

 Pensei várias vezes que o contexto produz o texto. Lembrei-me da desnutrição de 

Maria e de sua diarreia que nunca sarava como me dizia sua mãe. 

 Ela tinha mais duas filhas. Morava com a mãe que é viúva. Uma família de mulheres. 

Poucos recursos. Onde estava a autonomia daquelas mulheres? 

 A decisão da visita foi importante. A equipe mostrou-se surpresa. Essa oportunidade 

aproximou os profissionais de um setor fechado e isolado da realidade de vida de quem 

cuidávamos. O médico da equipe afirmou para o grupo: - Precisamos valorizar mais essas 

questões quando planejarmos a alta. 

 O treinamento realizado no Hospital não condizia com o contexto no qual ela vivia. 

Todos os profissionais estavam desafiados tanto quanto Madalena. Precisávamos reorganizar 
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todo o processo educativo com o contexto que se apresentava. Rever nossa prática. Buscar 

novas alternativas conceituais e clínicas que levassem em consideração sua realidade de vida. 

 Contei ao grupo do Hospital o orgulho de Madalena quando falava sobre a história do 

nome do bairro onde morava. 

 - É por causa de uma mulher chamada Russinha, ela veio plantar legumes e vender aos 

moradores da Zona Sul. Ela foi reunindo muitas pessoas vindas do nordeste que acreditaram 

no seu sonho. Tudo era plantado numa pequena horta e depois vendido. Com o dinheiro, as 

pessoas iam construindo moradas e ficando por ali. Eram algumas pessoas e veja só... 

 Um profissional, ao ouvir os relatos sobre Madalena e seu bairro, afirmou: - Onde há 

fragilidade há também força. Força para construir um futuro! 

 Nas visitas ao domicílio e à comunidade, descobri que a sonda da gastrostomia era 

somente uma parte do todo que compunha aquela realidade. 

 A família não ajudava Madalena nos cuidados, não dividia as responsabilidades. Ela 

estava fatigada, cansada e segundo ela sofrendo dos nervos. Os vizinhos zombavam de Maria 

porque ela tinha uma tripa na barriga. A creche não recebia Maria porque ela era doente e 

muito esquisita. Os professores e funcionários da creche tinham medo de tocar nela. 

 Quanto desconhecimento sobre a doença de Maria! Maria não é aceita porque assusta 

as pessoas por ser diferente, afirmava Madalena. 

 - O que fazer? – Indagava. 

 Madalena, por sua vez, não podia trabalhar porque tinha de cuidar o tempo todo de 

Maria e também havia as visitas aos ambulatórios de especialidades para acompanhamento: 

neurologia, cirurgia pediátrica, pneumologia, genética, fisioterapia respiratória. Esse tipo de 

atendimento fazia com que Madalena tivesse que ir ao hospital todos os dias. 

 Com todo esse desafio, a força guerreira de Madalena se manifestava. Muitas vezes, 

observei uma garra e uma enorme disposição nas suas ações. Fazia lembrar a força dos 

guerreiros em combate. 

 Num dos nossos encontros, ela disse: - Estou muito cansada da guerra, queria uma 

vida mais leve, que não me exigisse tanto. 

 Madalena sentia essa força e afirmava: - Há algo que me coloca de pé todo dia para ir 

à luta. 

 Dizia ainda: - Queria ter mais lugares com que pudesse contar para cuidar de Maria. 

Queria que os vizinhos a aceitassem como ela é, não reparassem tanto. Queria que o pessoal 

do Hospital me ajudasse mais. 



82 

 

 E continuava com sua sabedoria de vida: - tenho minha fé. Não é uma fé cega, é algo 

que me conforta e me dá esperança de um futuro melhor. Quando estou muito cansada da lida 

diária, paro um pouco. 

 - Dou uma pequena parada... Respiro, olho para Maria. Aquele sentimento de mãe 

aparece e me sinto profundamente ligada a ela. Sou responsável por ela. Ela precisa de mim e 

de todos para sobreviver. 

 - Às vezes, sinto-me culpada quando alguns pensamentos me ocorrem, “como eu 

gostaria de não ter tido uma filha assim. Não aguento mais esse sofrimento! Nunca tenho 

tempo para mim! Tenho medo de falar isso e ser mal entendida”. Mas esses pensamentos 

sempre voltam a minha cabeça e me fazem sofrer. 

Na consulta, Madalena estava inspirada. Como aprendo com ela, embora ela sempre 

diga que ela é que aprende comigo. 

Reflito sobre essa jornada de cuidado. Acredito, depois de dois anos, que aprendemos 

em comunhão nos momentos que estamos disponíveis para estarmos com o outro, construindo 

nosso futuro e o de Maria e, por que não dizer, do todo que nos cerca? 

Maria gora está com dois anos, cresceu, está muito pesada, cansa-se facilmente ao 

caminhar. Madalena conta, no grupo, os desafios que experimenta fora do Hospital com o 

transporte, por exemplo. 

Ela diz: - O motorista do ônibus diz que Maria não é deficiente física. 

- Ora, minha senhora, ela anda! 

Madalena diz que, às vezes, encontra um motorista que diz: - Coitadinha! Pode entrar 

com a criança. Ele tem pena, mas desconhece nosso direito. 

Madalena reflete e afirma: - essas coisas que o motorista não sabe me impedem de 

estar nas consultas do hospital. Muitas vezes, não tenho dinheiro... 

Continuando a reflexão, constata suas dificuldades: 

- O Posto de Saúde local, não posso usar. Lá é só vacina. O atendimento só no 

Hospital do Centro. Lá eles sabem como cuidar de Maria. Nos outros hospitais eles dizem: - 

A criança não é nossa. 

Ampliar o diálogo tem feito muita diferença. Aproximar de Madalena possibilitou à 

equipe constatar que era necessário ampliar nossas ações. A equipe também tem procurado 

dividir suas dificuldades com os responsáveis pelo Hospital. O diretor está cuidando de 

conversar com os representantes do sistema de saúde local sobre os casos novos e de maior 

complexidade. 

Madalena já não se sente tão só. 
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O envolvimento dos profissionais da UTI e dos gestores proporcionou grande avanço. 

Madalena foi incluída no recém-criado PADI ( Programa de Atendimento Domiciliar 

Interdisciplinar). 

Madalena está muito feliz: - Lá tem a Luiza, o Almiro, a Rafaela, eles vem na minha 

casa e me ajudam no tratamento. Isso mudou muito minha realidade. Parece pequeno mas é 

grande! 

Nos encontros Madalena, afirma: - Estou ficando mais exigente dos meus direitos e 

tenho com quem contar. O encontro com as outras famílias no grupo educativo, que acontece 

uma vez por mês aqui no Hospital, me fez ver que não estou só no mundo. A enfermeira 

Noélia e os outros profissionais ajudam a gente a encontrar saídas para nossos problemas. Isso 

me fortalece, fortalece a todos nós! Eu sei que tenho muito a oferecer, minha experiência se 

soma a das outras mães. Vou te dizer: É show de bola. Estamos falando até de leis... outro dia 

veio uma pessoa de uma associação, a gente está se organizando... Queremos o que todos 

querem: vida boa para nossas crias e para nós também, que somos mães!  
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ANEXO III  

CASO REUNIÃO DE EQUIPE 

Material retirado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde. Curso de formação de facilitadores de educação permanente em saúde: 

unidade de aprendizagem – trabalho e relações na produção do cuidado em saúde. Brasil. 
Ministério da Saúde. 2ª ed. Ver. Rio de Janeiro: Brasil. Ministério da Saúde/Fiocruz, 2008a. 
 

CENA 1 – DISCUTINDO NA EQUIPE UM CASO ATENDIDO 

  

A cena a seguir é a de uma reunião de equipe de saúde em discussão de um caso em 

atendimento na Unidade. Participam da reunião dois médicos (um generalista e um pediatra), 

cinco agentes comunitárias, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e um gerente. 

Agente Comunitária de Saúde 1: - Eu gostaria de discutir o caso da Dona Sebastiana. 

Enfermeira: - Eu também tenho um caso para discutir que é da dona Júlia. 

Agente Comunitária de Saúde 2: - Então vamos logo, porque daqui a uma hora vou 

sair, tenho consulta médica. 

Enfermeira: - Alguém mais tem algum caso para discussão? 

Médico 1: - Se a Dona Sebastiana vai ser discutida é a mãe da Érica, eu não tenho 

mais nada a dizer desse caso, já fiz tudo o que podia e ela não adere ao tratamento proposto. 

Gerente: - Então, vamos começar por esse, porque me parece que essa dificuldade não 

é somente do Dr.1, mas de muitos aqui. 

Auxiliar de Enfermagem 1: - Eu mesma, quando a percebo chegando, tenho vontade 

de sumir. 

Agente Comunitária de Saúde 1: - Ela está atravessando uma fase de vida muito dura, 

tem pressão alta, não toma os medicamentos, não vem aos grupos, eu canso de chamar, não 

participa da caminhada matinal... Não sei o que fazer mais. 

Médico1: - Esse caso não tem solução. Acho perda de tempo. Não podemos 

descadastrá-la da unidade? 

Auxiliar de Enfermagem 2: - Lá no meu outro trabalho é assim: paciente que não 

aceita tratamento é dado alta. 

Médico 2: - Como é a vida dessa mulher? 

Agente Comunitária de Saúde 3: - É aquela, da casa cor-de-rosa? 

Agente Comunitária de Saúde 1: - É, mas ela mora com a filha Érica, é viúva há 3 

anos e recebe uma pensão de 1 salário mínimo. Contam que era muito alegre quando a filha 
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morava lá, mas estava casada e ficava com os dois netos. Agora a filha se separou e a guarda 

das crianças ficou com o pai. A casa esvaziou de um tempo pra cá. 

Médico 2: - Mas porque ela causa tanto transtorno na equipe? 

Auxiliar de Enfermagem 2: - Ela é aquela pessoa chata, sabe? Quer tudo na hora, vem 

aqui na recepção e pergunta: - Tem consulta pra hoje? Se você pergunta: - É para a senhora? 

Ela já responde: Já vi que vai me enrolar... Não é mesmo, auxiliar 1? 

Auxiliar de Enfermagem 1: - Não! Sabe, tenho outra ideia sobre ela. É daquelas 

pessoas que participam, já foi da associação de moradores. Agora anda revoltada da vida. 

Enfermeira: - É mas revolta é problema de saúde? Que temos com isso? 

Agente Comunitária de Saúde 3: - acho que tenho uma sugestão... 

Agente Comunitária de Saúde 4: - Ah! Lembrei. É hoje que vamos refazer o mapa da 

sala 4? 

Gerente: - Gente, vamos ver isso depois. Vamos voltar ao caso. 

Agente Comunitária de Saúde 3:  - Queria fazer uma sugestão... 

Enfermeira: - Sabe, acho que tem coisas que precisávamos de ter um psiquiatra aqui, 

já dar tratamento de uma vez. O que nós podemos fazer nesse caso? Não vejo nada. 

Agente Comunitária de Saúde 1: - Então, que que eu faço? Se vocês que estudaram 

não sabem... 

Agente Comunitária de Saúde 2: Quem tem de falar ai do caso são os doutores! Eles 

têm resposta disso daí. 

Enfermeira: - Eu discordo! Como enfermeira tenho meu valor. 

Agente Comunitária de Saúde 2: - Não, você também tem estudo, quis dizer que eles 

sabem mais desses casos. 

Enfermeira: - Não concordo de novo! 

Agente Comunitária de Saúde 2: - Deixa pra lá... 

Agente Comunitária de Saúde 5: Só pra dar um aviso: o ônibus mudou o trajeto e 

também os horários. 

Agente Comunitária de Saúde 2: - Gente, preciso ir. Até à tarde. 

Médico 2 (dirige-se ao médico 1): - Qual o problema ao seu ver? 

Médico 1: - Ela vem com a PA toda descontrolada, mente que está tomando o 

remédio, no começo, eu modificava a prescrição, agora não sei mais o que fazer. 

Médico 2: - Experimenta antes de atendê-la se acalmar e não iniciar a consulta você 

falando. Deixa ela falar. 
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Médico 1: - E eu faço o que? Os pacientes já entram esperando eu dizer o que devem 

fazer. Perguntam “E ai, Doutor, o Sr. Não vai abaixar minha pressão?” 

Médico 2: - Procure esperar um tempo e deixar ela falar sobre si, sobre o que pensa 

que acontece com a pressão dela, com ela. 

Enfermeira: - Sabe que isso aí é interessante, porque a gente pensa que o paciente não 

sabe da vida dele e se surpreende. 

Auxiliar de Enfermagem 1: - É, lembra a Dona Joaquina, ela chegou a conclusão de 

que estava querendo ficar doente porque assim tinha atenção dos filhos. Agora se cuida, 

emagreceu, vai ao salão de beleza... a pressão está super boa. 

Gerente: - Acho interessante isso não só para o Dr 1, mas para todos daqui: para quem 

visita, quem recebe na recepção... Vamos procurar... (é interrompido). 

Auxiliar de Enfermagem 2: - A gente aqui é muito bonzinho, esses pacientes ficam 

mal acostumados... 

Médico 1: - Vou tentar, mas não sei se isso vai dar certo... (dirige-se ao médico 2) Até 

porque você pode conversar assim com seus pacientes porque sua agenda é bem ligth. Tem 

dia que eu atendo 16 e quatro encaixes... 

Médico 2: - Não! Minha agenda é como a sua. Quem disse que eu atendo menos? 

Auxiliar de Enfermagem 1: - Eu que não fui, viu doutor?! 

Agente comunitária de saúde 1: - E se a gente discutisse o caso da dona Sebastiana 

com o pessoal lá da saúde mental? Podia convidar para vir aqui discutir com a gente. 

Médico 1: - Acho isso bom, porque eles lidam mais com isso e podem nos ajudar. Isso 

pode ser feito? Acho que seria interessante todos os trabalhadores participarem. Poderia ser 

uma coisa para o aprendizado de todo mundo. 

 Agente comunitária de saúde 2: - E porque não encaminha ela de vez pra lá? 

Auxiliar de Enfermagem 2: - Isso que eu penso! Não segue direito, dá alta, encaminha 

para outro lugar. 

Enfermeira: - Porque é da nossa área, e somos nós os responsáveis por cuidar dela e da 

família dela. 

Gerente: - Vou ver. Na próxima reunião, eu informo se poderá acontecer essa 

discussão de caso com o pessoal da Saúde Mental. Mas, antes, tenho de ver na Secretaria de 

Saúde, se pode. Bom, precisamos ir para outro caso, desse ficamos assim? 

Na copa da Unidade, após a reunião, acontece o seguinte diálogo: 

Médico 1: - Ai! A dona Sebastiana não sai da minha cabeça. Fico muito preocupado 

com o que possa vir a acontecer com ela. 
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Auxiliar 2: - Cuidado para não se envolver demais. 

Auxiliar 1: - Eu queria falar mais, mas fiquei com vergonha. 

Agente comunitária de saúde 3: - Ninguém ligou para o que eu disse. Por isso eu 

penso que não adianta falar. 

Auxiliar 2: Aqui é assim, combina as coisas na reunião, mas todo mundo faz do jeito 

que acha. Que nem isso de escutar mais, vocês acham que dá tempo pra isso? 

Médico 1: - Não sei... Mas fica difícil saber até onde ir. Acho que ela precisa de 

alguém para apoiá-la. 

Auxiliar 2: - Também acho, doutor, mas deixa isso para lá. Experimente esse bolo que 

a Agente Comunitária de Saúde 3 trouxe para nós. 
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ANEXO IV  

 CASO O TRABALHO DO COLETIVO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

Material retirado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde. Curso de formação de facilitadores de educação permanente em saúde: 

unidade de aprendizagem – trabalho e relações na produção do cuidado em saúde. Brasil. 
Ministério da Saúde. 2ª ed. Ver. Rio de Janeiro: Brasil. Ministério da Saúde/Fiocruz, 2008a. 

 

 Vamos a uma situação de uma reunião de um coletivo de Educação Permanente em 

Saúde que já foi constituído e que, neste momento, está discutindo as necessidades de 

formação e desenvolvimento de pessoas. 

 Participam dessa reunião: gestores municipais, gestor estadual, representantes de 

estabelecimento formadores, trabalhadores e representantes de movimento social e estudantil. 

 

CENA 1 – FRAGMENTOS DE UMA REUNIÃO DO COLETIVO DE EPS 

 

 Gestor Municipal 1: - Do nosso ponto de vista, pretendemos fechar a agenda CE 

cursos para nossa região hoje, porque senão os recursos financeiros não serão repassados a 

tempo. 

 Representante do Estabelecimento de Ensino Superior 1: - A minha Universidade 

ficou sabendo dessa reunião de última hora... Por isso não consegui trazer a relação dos cursos 

que poderemos ofertar. Mas poderemos providenciar e estamos abertos às necessidades que se 

apresentarem. 

 Gestor municipal 2: - eu andei conversando com meu pessoal sobre a necessidade de 

mudança do modelo de assistência, a começar pelo acesso e forma de atendimento aos 

usuários. Alguma coisa tem de ser feita. Há muitas reclamações. 

 Representante da Escola Técnica 1: - Acho que o começo seria por uma capacitação 

dos trabalhadores... 

 Representante do movimento estudantil: - Capacitação em quê? 

 Representante do Estabelecimento de Ensino Superior 2: - eu trouxe a lista de cursos 

que a minha faculdade vai oferecer. São vários e de toda natureza, mas os professores querem 

saber como será o pagamento. 

 Trabalhador 1: - Quais cursos? 

 Representante do Estabelecimento de Ensino Superior 2: - Os de técnicas, como 

punção venosa, atendimento de urgência, atendimento pré-natal, hipertensão e diabetes. 

Talvez repetir aqueles de tuberculose e hanseníase, lembra??? 
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 Gestor Municipal 2: - Quantas horas de curso? 

 Representante do Estabelecimento de Ensino Superior 2:  - Dá pra fazer uma boa 

palestra sobre cada um desses temas em duas horas. 

 Representante da escola Técnica 1: - não penso que os cursos devem ter 30 a 40 horas. 

 Representante do Estabelecimento de Ensino Superior 2: - Nossa, para que tanto 

tempo? 

 Representante do movimento social: - gostaria de saber se o posto de saúde vai fechar 

no dia dos cursos. Como vai ser feito o atendimento a população, se isso ocorrer? Acho que o 

atendimento não pode parar em função desses cursos. 

 Trabalhador de saúde 1: - Os cursos serão ministrados dentro do horário de trabalho? 

 Representante dos usuários: - E quem será treinado? 

 Representante do Estabelecimento de Ensino Superior 3: É, isso é muito importante 

porque, dependendo da categoria, podemos fazer conteúdos mais ou menos aprofundados. 

 Gestor Municipal 2: - Esperem um pouco, esses curso tem por perspectiva construir 

um SUS de qualidade, resolutivo, que atenda integralmente. Vocês acham que devemos 

repetir os cursos como sempre fizemos? Vocês acham que tem dado resultado? 

 Trabalhador de saúde 2: - Mas o que vamos aprender com esses cursos? Já fiz muitos 

treinamentos, é muito legal, mas nunca consigo aplicar no meu serviço e nem passar para os 

meus colegas. 

 Representante do movimento estudantil: - É, eu concordo. Os cursos estão distantes da 

realidade e, além disso, não ajudam a resolver os problemas do dia-a-dia e nem ajudam as 

pessoas a trabalharem juntas. 

 Representante do Estabelecimento de Ensino Superior 1: - Estou vendo que 

precisamos rever nossas concepções sobre educação, saúde, sobre o SUS e sobre a Educação 

Permanente. 

 Representante do Estabelecimento de Ensino Superior 3: - Isto é uma inovação. 

Estamos sem saber ainda como elaborar cursos dentro dessa nova proposta para atender as 

necessidades. E também porque nunca tivemos de discutir com os gestores municipais, 

estaduais, alunos e trabalhadores! 

 [Silêncio]. 

 Representante da Escola Técnica 1: - Eu entendo que temos dificuldade em entender 

essa proposta. Está muito vago, sem objetividade. 

 Gestor Municipal 1: - Acho que estamos fugindo um pouco do assunto. 
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 Gestor Estadual: - Senhoras e senhores, sugiro que hoje se defina qual organização 

fará qual curso. Temos pressa em colocar esses treinamentos na rua, a verba pode ser 

recolhida. 

 Gestor Municipal 2:  - Mas ainda não acertamos que cursos serão realizados, além do 

que, esses cursos devem atender as necessidades dos municípios. E já falei para vocês que 

estamos tendo muitas reclamações e precisamos treinar os trabalhadores para melhorar a 

qualidade do atendimento da população. 

 Representante do Estabelecimento de Ensino Superior 1: - O nosso problema é que 

sempre decidimos tudo e agora a proposta é outra, temos de fazer uma pactuação, combinar... 

 Representante do Estabelecimento de Ensino Superior 2: - Então não se trata de ofertar 

cursos, a proposta é maior do que isso... 

 Representante do movimento social: - Vocês podem discutir, mas o que agente precisa 

é de atendimento melhor, que não demore três meses para conseguir vaga, que os médicos não 

fiquem nesses “jogo de empurra” que não resolve nada! A gente fica é mais doente! Não tem 

condições de levantar de madrugada para pegar senha! Tem de melhorar é isso! 
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ANEXO V 

CASO ESCOLHIDO PELO GRUPO 

 

 Ana trabalha como Agente Comunitária de Saúde em uma das Clínicas da Família 

existentes no Rio de Janeiro.  

 Ana diz que ouve e vê muita coisa, mas uma lhe chamou atenção aquele dia. 

 Dona Maria foi à Clinica da Família para agendar uma consulta médica para ela e sua 

filha. 

 Ana percebeu que Dona Maria estava muito quieta e com uma expressão de seriedade 

e fez algumas perguntas comuns no atendimento. 

 Naquele momento, na visão de Ana havia somente o computador, mas de repente Ana 

olhou além e viu que Dona Maria estava chorando. 

 Ela então perguntou: 

 - O que está acontecendo com a senhora Dona Maria, está se sentindo mal? 

 Dona Maria respondeu: 

 - Não. Eu perdi meu filho. 

 - E como isso aconteceu Dona Maria? 

 - Ele tinha uma doença cardíaca grave e seguia corretamente o tratamento, na semana 

passada ele estava dormindo e quando eu fui falar com ele pela manhã, já estava morto. 

 Ana ficou sem ação ao ouvir a história, mas em seguida reagiu. 

Convidou Dona Maria para fazer parte do Grupo de Idosos que existia na Clínica da 

Família, disse que todos os profissionais estavam lá para ajudá-la nesse momento difícil e que 

no Grupo existiam outras pessoas que passavam por experiências difíceis, que também 

perderam pessoas queridas, e que seria um espaço para ela desabafar e encontrar forças pra 

continuar a viver. 

- Ana: - Deus coloca as pessoas na hora certa na nossa vida Dona Maria, e a hora é 

essa. 

Ana levantou, saiu de trás do computador e deu um abraço muito apertado em Dona 

Maria. 

Ana encaminhou Dona Maria para conversar com a psicóloga da unidade. 

Na verdade, Dona Maria naquele dia não foi a Clinica porque queria marcar uma 

consulta, mas porque queria desabafar e ser ouvida. 

Após ter sido acolhida Dona Maria saiu da Clínica mais tranquila naquele dia. 
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ANEXO VI 

ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Material retirado de: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde. Curso de formação de facilitadores de educação permanente em saúde: 

unidade de aprendizagem – trabalho e relações na produção do cuidado em saúde. Brasil. 
Ministério da Saúde. 2ª ed. Ver. Rio de Janeiro: Brasil. Ministério da Saúde/Fiocruz, 2008a. 

 

1. Aspectos Gerais 

1.1 Título: estímulo à curiosidade de modo que atraia o interesse para abrir o problema. Evitar 

emitir pré-julgamentos ou títulos que antecipem o que será abordado no problema diminuindo 

as possibilidades ou restringindo interpretações; 

1.2 Texto: o formato deve ser claro, de leitura agradável, que prenda a atenção. Deve-se evitar 

a explicitação de conceitos e concepções de modo a permitir o surgimento de dúvidas, 

polêmicas, diferentes interpretações. As situações-problema devem ser suficientemente 

abertas, trazendo elementos que incomodem e estimulem o desejo de aprender e favoreçam o 

levantamento de questões em torno das capacidades que se espera resolver; 

1.3 Contexto relevante e pertinente que favoreça o estabelecimento de conexões com as 

realidades das escolas brasileiras formadoras de profissionais de saúde, dos serviços de saúde 

e da sociedade; 

1.4 Abordagem de contextos que favoreçam a exploração dos distintos desempenhos 

estabelecidos para as áreas político-gerencial, de educação e de saúde; 

1.5 Relato de uma experiência ou vivência da prática que representa um incidente crítico para 

o especializando, tanto no sentido do requerimento de novas capacidades e, portanto, um 

desafio, como no sentido da mobilização adequada e oportuna de capacidades existentes e, 

portanto, uma conquista; 

1.6 Considerar a natureza complexa da realidade que as situações-problema representam, 

evitando reducionismos e simplificações. Para uma abordagem ampliada, os relatos devem 

considerar os contextos político-gerencial, educacional e de saúde, sempre que possível; 

1.7 Ter coerência com a concepção pedagógica do curso que considera que a realidade pode 

ser apreendida por meio da reflexão e teorização a partir de situações da prática. Essa 

concepção utiliza a representação dessas situações como estímulo à ampliação da capacidade 

de transformar a prática profissional. 

1.8 Narrativa que traga o local, o particular com seu contexto e especificidades, para uma 

reflexão coletiva que possibilite generalizações. 
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ANEXO VII 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 


