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RESUMO 

 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma proposta de educação no trabalho, de forma 

permanente e centrada no enfrentamento dos problemas que emergem do cotidiano nos 

serviços de saúde. Os objetivos do estudo foram: analisar as práticas de EPS no setor de 

emergência de um Hospital Universitário, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro; 

conhecer o que os profissionais do setor de emergência compreendem sobre a EPS; analisar a 

possibilidade da prática de EPS das equipes do setor, investigando as dificuldades que 

envolvem a realização de EPS; e propor práticas interdisciplinares de EPS utilizando o 

método de oficinas com uso do Arco de Maguerez. Após revisão integrativa, foi realizada 

uma abordagem qualitativa do tipo descritiva, cujo cenário foi a emergência de um hospital 

universitário do Estado do Rio de Janeiro com 11 servidores da equipe multidisciplinar. Foi 

utilizado um roteiro estruturado com entrevista, gravação e transcrição na íntegra. Para a 

análise dos dados, optou-se pela Análise de Conteúdo na modalidade temática segundo Bardin 

(2009) e Minayo (2010). A maior parte dos participantes entende a EPS como oportunidade 

de atualização e aprimoramento, e apesar da Educação Continuada (EC) e Educação 

Permanente (EP) produzirem uma relação complementar e não excludente, fica explícito o 

conflito entre esses dois conceitos. Esporadicamente acontecem cursos e treinamentos, 

entretanto são restritos à equipe de enfermagem, fogem do conceito de EP, além de 

acontecerem fora do setor e horário de trabalho. Na perspectiva da interdisciplinaridade, os 

participantes entendem a sua importância para o trabalho, entretanto não a contemplam em 
seu cotidiano. Há grande dificuldade para o tratamento dos problemas no setor, as falas dos 

participantes traduzem todo o sentimento gerado pelo trabalho exaustivo na emergência. Os 

participantes sugerem clube de revista, grupos semanais ou mensais; encontros para reflexão e 

mudanças relacionadas à superlotação e deficiência de RH. Atualmente, a emergência 

apresenta melhora importante na qualidade de atendimento, sendo agora de fato referenciada e 

o quantitativo de recursos humanos hoje é satisfatório. Proponho com esse estudo oficinas, 

através de rodas de conversa com utilização do Arco de Maguerez, dando voz a todos os 

trabalhadores, permitindo que sejam protagonistas e sujeitos ativos do processo de mudança 

na emergência. Espera-se que os resultados possam contribuir de forma significativa para os 

gestores no sentindo de implantar efetivamente as reuniões de EPS nos hospitais através de 

rodas de conversa, de forma sistemática, interdisciplinar e centrada nos problemas que 

emergem do cotidiano dos serviços, além de acrescentar novos subsídios para prementes 

debates sobre a prática da EPS, particularmente em âmbito hospitalar. 

 

Descritores: Educação continuada; Hospitais; Hospitais de ensino; Práticas interdisciplinares; 

Atenção terciária à saúde; Emergência 
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ABSTRACT 

 

 

Permanent Education in Health (EPS) is a proposition of education at work, permanently and 

focused on the problems that emerge from everyday health services. The objectives of the 

study were: to analyze EPS practices in the emergency department of a university hospital in 

the Rio de Janeiro Metropolitan Area; to know what emergency professionals understand 

about EPS; to analyze the possibilities of EPS practice by emergency teams , while 

investigating the difficulties involved on accomplishing EPS; and to suggest interdisciplinary 

practices of EPS through the workshop method using Maguerez’ Arch. After producing an 

integrative review, we applied a qualitative descriptive approach to the research, whose 

scenario was the emergency sector of a university hospital in the State of Rio de Janeiro, with 

11 multidisciplinary staff. A structured script containing interview, recording and full 

transcription was used. For data analysis, we chose the Content Analysis in the thematic 

modality, according to Bardin (2009) and Minayo (2010). Most participants understand EPS 

as an opportunity for updating and improvement, and although the relationship between 

Continuing Education (EC) and Permanent Education (EP) is a complementary and not an 

excluding one, the conflict between these two concepts is evident. Courses and trainings take 

place occasionally, however, they are restricted to the nursing staff, evade the concept of PE 

and happen outside the sector and not during working hours. Concerning interdisciplinarity, 

the participants understand its importance for the work, but do not contemplate it in their daily 

lives. There is great difficulty in dealing with problems in the sector; the participants’ 

speeches reflect all the emotions generated by exhaustive work in the emergency. Participants 

suggest weekly or monthly magazine club groups; meetings for reflection; and changes 

concerning overcrowding and HR deficiency. Currently, the emergency presents a significant 

improvement in the quality of care, now being  truly areference, and the amount of human 

resources is satisfactory. With this study I propose workshops through conversation circles, 

using the Maguerez’ Arch, that would give voice to all workers, allowing them to be 

protagonists and active subjects of the emergency sector process of change. We hope that the 

results contribute significantly to managers, in the sense of effectively implementing EPS 

meetings in hospitals through conversation circles, in a systematic, interdisciplinary manner 

and centered on the problems that emerge from the daily routine of services. Also, that it may 

subside pressing debates on the practice of EPS, particularly in hospitals. 

 

Keywords: Continuing Education; Hospitals; Teaching hospitals; Interdisciplinary practices; 

Tertiary health care; Emergency 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma proposta de educação no trabalho, de 

forma permanente e centrada no enfrentamento dos problemas que emergem do cotidiano nos 

serviços de saúde, e reflete na melhoria da qualidade da assistência prestada ao usuário 

(AMESTOY et al., 2008; BRASIL, 2005). Observa-se pouco conhecimento acerca da EPS, 

sendo essa prática frequentemente confundida com a educação continuada e a educação em 

saúde.   

Peixoto et al. (2013) citam que o problema se encontra na dificuldade de se conceituar 

esses termos de forma clara e concisa a partir de várias literaturas disponíveis, onde cada 

autor entende o processo de educação no trabalho e na enfermagem de acordo com suas 

reflexões, onde o profissional da prática assistencial desconhece essas diferenças e vive esses 

termos de forma errônea com a equipe.  

A Educação continuada para Mancia et al. (2004) é compreendida como aplicação do 

conhecimento teórico especializado e é possível encontrarmos elementos para avaliar que o 

grande investimento na capacitação de recursos humanos não tem se traduzido em mudanças 

na prestação de serviços de saúde. Em outras palavras, a atualização é útil, mas não 

necessariamente tem o potencial de transformar as práticas nos serviços.  

Peixoto et al. (2013) referem-se à educação continuada como um fator influenciador 

do aprimoramento profissional. É definida como um conjunto de atividades educativas para 

atualização do indivíduo, onde é oportunizado o desenvolvimento do funcionário, assim como 

sua participação eficaz no dia-a-dia da instituição.   

Peixoto et al. (2013, p. 335) acrescentam ainda que: 

A Educação continuada é desenvolvida como extensão do modelo escolar e 

acadêmico, fundamentada no conhecimento técnico-científico, com ênfase em 

treinamento e cursos, para adequar os profissionais ao trabalho na respectiva 

unidade, de modo que a educação continuada não é um espaço de reflexão crítica 

sobre o cuidado, mas uma reprodução de abordagens já consagradas.  

 

O espaço do trabalho em saúde é o lócus privilegiado para a adoção das práticas de 

Educação Permanente em Saúde (EPS). Em consonância com o conceito adotado pelo 

Ministério da Saúde (MS), por meio da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 
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(PNEPS), reafirma-se que a Educação Permanente em Saúde consiste em uma abordagem 

educacional que ocorre no cotidiano do trabalho e que carrega em suas bases teóricas 

estratégias pedagógicas que se utilizam da aprendizagem significativa, com vistas a alcançar a 

transformação das práticas profissionais (BRASIL, 2018). 

Na EPS, as necessidades de conhecimento e a organização de demandas educativas 

são geradas no processo de trabalho, apontando caminhos e fornecendo pistas ao processo de 

formação. Sob este enfoque, o trabalho não é concebido como uma aplicação do 

conhecimento, mas entendido em seu contexto sócio-organizacional e resultante da própria 

cultura do trabalho. Diferencia-se, assim, das listas de demandas individuais por treinamento, 

resultantes da avaliação de cada um sobre o que lhe falta ou deseja conhecer e que, muito 

frequentemente, orienta as iniciativas de capacitação. (MANCIA et al., 2004)  

Conforme Fortuna et al. (2011), propõem-se ainda que, através da análise coletiva dos 

processos de trabalho, seus atores possam se responsabilizar mutuamente pela produção de 

autonomia e de cuidados na perspectiva da integralidade da assistência. Baseada na 

aprendizagem significativa, a EPS também propõe que essa análise seja desenvolvida na 

interlocução, em rodas de conversas sobre os problemas e dificuldades vivenciados no 

cotidiano da produção do cuidado, da gestão, da formação dos trabalhadores para o SUS e da 

participação e controle sociais.   

 

Quadro 1: Principais diferenças entre Educação Permanente e Educação Continuada 

ASPECTOS EDUCAÇÃO CONTINUADA 

(EC) 

EDUCAÇÃO 

PERMANENTE (EP) 

Público – Alvo Uniprofissional Multiprofissional 

Inserção no mercado de 

trabalho 

Prática autônoma  Prática institucionalizada 

Enfoque Temas de especialidades Problemas de saúde 

Objetivo Principal Atualização técnico-científica Transformação das práticas 

técnicas e sociais 

Periodicidade Esporádica Contínua 

Metodologia Pedagogia da transmissão Pedagogia centrada na 

resolução de problemas 

Resultados Apropriação Mudança 

 
Fonte: Mancia et al., 2004. 
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O quadro 1 demonstra as principais diferenças entre a educação continuada e educação 

permanente em seus aspectos distintos, como o público envolvido; inserção das práticas 

educativas no mercado de trabalho; assuntos a serem trabalhados; objetivo principal do 

momento de ensino aprendizagem; a frequência que o evento ocorre; a pedagogia utilizada 

para que a aprendizagem aconteça; e os resultados alcançados. 

 

1.1 A escolha do tema e a problematização do estudo 

 

No Brasil, os Hospitais Universitários (HU’s) são entendidos como centros de 

formação de recursos humanos e de desenvolvimento de tecnologias para a área de saúde, que 

prestam serviços à população, elaboram protocolos técnicos para diversas patologias e 

oferecem programas de educação continuada, que permitem atualização técnica dos 

profissionais do sistema de saúde (BRASIL, 2012). Esses hospitais são considerados locais de 

experimentação de novas tecnologias e procedimentos, de prestação de serviços de alta 

complexidade e ainda de formação e educação permanente dos profissionais da área da saúde. 

São reconhecidos como instituições indispensáveis ao sistema de saúde do país. Eles exercem 

um papel político importante na comunidade inserida, visto sua escala, dimensionamento e 

custos projetados a partir da alta concentração de recursos humanos, físicos e financeiros 

(ARAÚJO; LETA, 2014).   

O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), cenário deste estudo, foi inaugurado 

no dia 15 de janeiro de 1951, nomeado em homenagem ao clínico-geral Antônio Pedro 

Pimentel, um dos fundadores da Faculdade Fluminense de Medicina, que se destacou no 

estudo de doenças infecciosas. Durante os seus primeiros anos de existência, o HUAP 

sobreviveu de verbas da Prefeitura de Niterói e também daquelas obtidas por meio da 

cobrança de serviços médicos prestados. Em 1957, a Prefeitura proibiu a cobrança de serviços 

e, em oito meses, praticamente sem recursos, o hospital fechou suas portas (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO, 2017).  

Em dezembro de 1961, o hospital chegou a ser reaberto em caráter de emergência, 

para atender as vítimas do incêndio do Gran Circus Americano, que vitimou 400 pessoas, a 

maioria delas crianças. Como Niterói necessitava de um estabelecimento hospitalar de grande 
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porte, houve esforço no sentido de mantê-lo aberto. Entretanto, a insuficiência de fundos e a 

falta de equipamentos e de materiais fizeram com que o hospital fosse desativado, em pouco 

menos de um ano. Em 1964, depois de três anos de abandono e como resultado de uma longa 

mobilização dos estudantes de Medicina, o Hospital Municipal foi cedido pela Prefeitura à 

Universidade Federal Fluminense (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017).  

Atualmente, o HUAP é a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói 

e, portanto, considerado na hierarquia do SUS como hospital de nível terciário e quaternário, 

isto é, unidade de saúde de alta complexidade de atendimento. O HUAP atende a população 

da Região Metropolitana II, que engloba, além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio 

Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área de abrangência atinge uma população 

estimada em mais de dois milhões de habitantes e, pela proximidade com a cidade do Rio de 

Janeiro, atende também parte da população desse município (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2017). 

A motivação para esta pesquisa partiu da minha trajetória desde o término da 

graduação em Enfermagem, quando atuava no Hospital de Clínicas de Teresópolis 

Constantino Otaviano (HCTCO), que é o hospital de Ensino da Universidade Fundação 

Educacional Serra dos Órgãos (UNIFESO), na minha cidade natal de Teresópolis - RJ. Tive a 

oportunidade de vivenciar a mudança curricular dos cursos de Enfermagem e Medicina para 

Metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). Mediante esta reforma, fomos 

convidados a fazer a especialização em Processo de Mudança no Ensino Superior e Serviços 

de Saúde (curso de pós-graduação lato sensu), a fim de qualificar os profissionais que tinham 

contato direto com os alunos no campo de estágio nos diversos setores do hospital. 

Desde então tive grande interesse pela Educação Permanente em Saúde, metodologias 

ativas e aprendizagem significativa, e mantive esta motivação em minha trajetória profissional 

nos novos cenários de atuação, como no Hemonúcleo Municipal de Teresópolis, onde era 

coordenadora de enfermagem do serviço de Hemoterapia entre os anos de 2009 e 2012, e 

onde com muita satisfação consegui implementar de forma exitosa as reuniões de EPS uma 

vez na semana com todos os profissionais do serviço.  

Em 2012, após aprovação em concurso público para a UFF, iniciei minha atuação no 

HUAP, e mais uma vez fui inquietada pela falta de reuniões de EPS e por observar o pouco 

conhecimento acerca da mesma, sendo essa prática frequentemente confundida com a 
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educação continuada e a educação em saúde, especialmente no setor de emergência, 

considerando que vários desafios se apresentavam nesse setor, como alta dinamicidade, 

tecnologia predominantemente dura (MERHY; FEUERWERKER, 2009) e tendência 

protocolizante em seus processos de trabalho (PORTO, 2012).  

 

1.2 Questões Norteadoras 

 

 Qual é a compreensão dos profissionais de equipe multidisciplinar que atua no setor de 

emergência a respeito da Educação Permanente em Saúde no seu trabalho? 

 Como e com que frequência a equipe multidisciplinar se reúne para discutir os 

problemas do cotidiano do serviço de emergência? 

 Quais são os fatores que dificultam e/ou favorecem a realização das práticas de 

Educação Permanente em Saúde no hospital, especialmente no setor de emergência? 

 

1.3 Objetivo geral  

 

 Analisar as práticas de Educação Permanente em Saúde no setor de emergência de um 

Hospital Universitário, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

1.4 Objetivos específicos 

 

 Conhecer o que os profissionais do setor de emergência compreendem sobre a 

Educação Permanente em Saúde; 

 Analisar a possibilidade da prática de EPS das equipes do setor de emergência, 

investigando as dificuldades que envolvem a realização de EPS; 
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 Propor práticas interdisciplinares de Educação Permanente em Saúde utilizando o 

método de oficinas com uso do Arco de Maguerez. 

 

1.5 Justificativa e relevância 

 

Ao identificar as atividades desenvolvidas por profissionais no desempenho de suas 

funções num setor de emergência, verifica-se a necessidade de reafirmar a questão educativa 

como compromisso com o crescimento pessoal (ROCHA, 2014) e profissional, visando 

melhorar a qualidade da assistência e as relações do trabalho em equipe, favorecendo assim 

um processo de trabalho integral, humanizado e acolhedor, num setor onde há uma dinâmica 

intensa de trabalho e profissionais altamente estressados.   

Este estudo torna-se relevante na medida em que a EPS implica em transformação de 

processos de trabalho (SILVA et al., 2017), com toda a equipe e de forma interdisciplinar. 

Fica evidente que este seja um fato merecedor de maior atenção, uma vez que há necessidade 

de preparar as pessoas para as mudanças na saúde e no contexto do trabalho em equipe, 

procurando-se conciliar as necessidades de desenvolvimento pessoal e em grupo com as da 

instituição e as da sociedade (PASCHOAL et al., 2007).   

Farah e Pierantoni (2003) explicam a educação permanente como um processo 

educativo, porque possibilita o surgimento de um espaço para pensar e fazer no trabalho, 

destacando-se o papel fundamental das instituições de saúde no desenvolvimento permanente 

das capacidades dos trabalhadores, o qual contribui para o bem-estar social. Amestoy et al. 

(2008) citam que a educação permanente também pode ser compreendida como uma ação que 

possibilita ao indivíduo maior capacidade de atuar dentro do mundo do trabalho, como um ser 

que constrói e destrói norteado por valores políticos, culturais e éticos. 

O processo educativo estabelecido através da educação permanente deve contribuir 

para um modelo de assistência à saúde, no qual as adaptações do conhecimento possam ser 

incorporadas como uma nova visão e prática no trabalho em saúde (TEIXEIRA; PINTO, 

1993). Portanto, tem-se optado por adotar o conceito de educação permanente por entender 

que o processo de trabalho na saúde é coletivo, e não depende exclusivamente de um saber 
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individual do profissional para dar respostas aos problemas de saúde da população (FARAH; 

PIERANTONI, 2003).  

Desse modo, a educação permanente surge como uma exigência na formação do 

sujeito, pois requer dele novas formas de encarar o conhecimento. Atualmente, não basta 

apenas “saber” ou “fazer”, é preciso “saber fazer”, interagindo e intervindo; então, a formação 

deve ser caracterizada pela autonomia, pela capacidade de aprender constantemente, de 

relacionar a teoria com a prática e vice-versa (PASCHOAL, 2004). 

Encontro-me inserida no Grupo de Estudos de Políticas Sociais em Saúde – GEPSS, 

da Universidade Federal Fluminense – UFF, cadastrado no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq desde 15 de setembro de 2017, onde os 

encontros acontecem quinzenalmente no Instituto de Saúde Coletiva – ISC da UFF, de forma 

interdisciplinar com participantes de diferentes cursos, cenários e formações.  
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2 REVISÃO  TEMÁTICA   

 

Neste capítulo serão abordados aspectos relacionados aos seguintes contextos: como 

surgiu a Educação Permanente em Saúde; a Política Nacional de Educação Permanente e seus 

aspectos normativos; a Educação Permanente em Saúde na perspectiva da formação 

profissional; o processo de fazer a Educação Permanente; o processo de trabalho da 

enfermagem em busca da interdisciplinaridade e a caracterização do Hospital Universitário.  

 

2.1 Como surgiu a Política Nacional de Educação Permanente (PNEP) 

 

Silva et al. (2008) citam que historicamente o modelo de educação continuada era 

praticado predominantemente de forma fragmentada, voltado à atualização técnico-científica, 

utilizando-se de uma pedagogia tradicional que favorecia a transmissão e a memorização de 

conhecimentos, ao invés de mudanças significativas das práticas, da gestão e do controle 

social. Surgiu, então, a necessidade de capacitação de trabalhadores da saúde para o 

desenvolvimento de uma postura crítica e reflexiva, objetivando mudanças tanto nos 

processos de trabalho como na organização das instituições, sendo instituída a Política de 

Educação Permanente por meio da portaria 198/GM/MS de 2004 (SILVA et al., 2008). 

Ao comparar as duas modalidades de educação para o trabalho, destacamos que a 

Educação Continuada envolve as atividades de ensino após a graduação, correspondendo às 

atualizações; possui duração definida e utiliza metodologia tradicional, enquanto a Educação 

Permanente estrutura-se a partir de dois elementos: as necessidades do processo de trabalho e 

o processo crítico como inclusivo ao trabalho (MANCIA et al., 2004).  

A educação permanente é apresentada como aprendizagem no trabalho, em que o 

aprender e o ensinar são incorporados ao cotidiano das organizações e ao processo de 

trabalho. Uma política de educação permanente necessita enfrentar, em sua concepção e 

desenvolvimento, o desafio de constituir-se em um eixo transformador, em uma estratégia 

mobilizadora de recursos e poderes e em recurso estruturante do fortalecimento do SUS 

(SILVA et al., 2008).  

A Educação Permanente foi aprovada em 2003 pelo Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) e pactuada com a Comissão Intergestores Tripartite. A Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde foi proposta pelo Ministério da Saúde para ser a política de educação 
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do SUS (NUNES et al., 2008). A Educação Permanente em Saúde surgiu como uma 

importante estratégia para a transformação das práticas e da organização dos serviços de 

saúde, que deveriam ser construídas, prioritariamente, com base nos problemas que 

acontecem no dia-a-dia do trabalho para, desta forma, propor um plano de ações relevante e 

de qualidade (BRASIL, 2005).  

A Educação Permanente em Saúde vem também ao encontro das novas diretrizes 

curriculares propostas aos cursos de graduação da área da saúde, pois se destina à 

transformação do modelo de atenção, fortalecendo promoção e prevenção, oferecendo atenção 

integral e reforçando a autonomia dos sujeitos na produção da saúde. Busca também a 

formação de um profissional crítico, capaz de aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de 

levar em conta a realidade social para prestar atenção ética, humana e de qualidade. 

(AMESTOY et al., 2008).   

 Os alvos prioritários para o processo de Educação Permanente em Saúde são: 

 As equipes que atuam na atenção básica, nas urgências e emergências, na atenção e 

internação domiciliar e na reabilitação psicossocial; 

 O pessoal encarregado da prestação de atenção humanizada ao parto e ao pré-natal; 

 Os hospitais universitários e de ensino, buscando integrá-los à rede do SUS e à cadeia 

de cuidados progressivos à saúde, revendo o seu papel no ensino e no apoio ao 

desenvolvimento do Sistema (BRASIL, 2005). 

Além disso, deve orientar cursos e qualificações negociados e pactuados junto às 

Comissões Intergestoras do SUS e aprovados pelos Conselhos de Saúde. Nesses casos, a 

educação para o trabalho deve ser uma educação que pensa o trabalho e que pensa a produção 

do mundo. O objetivo não é apenas formar bons técnicos, mas bons profissionais, capazes de 

ser criativos no pensar, no sentir, no querer e no atuar (BRASIL, 2005).  

Dessa forma, pode-se dizer que os processos baseados na Educação Permanente em 

Saúde: 

 Destinam-se a públicos multiprofissionais;  

 Possuem enfoque nos problemas cotidianos das práticas das equipes de saúde;  



21 

 

 Inserem-se de forma institucionalizada no processo de trabalho, gerando 

compromissos entre os trabalhadores, os gestores, as instituições de ensino e os 

usuários para o desenvolvimento institucional e individual;  

 Objetivam as transformações das práticas técnicas e sociais;  

 Utilizam-se de pedagogias centradas na resolução de problemas, geralmente por meio 

de supervisão dialogada, oficinas de trabalho, realizadas preferencialmente, no próprio 

ambiente de trabalho;  

 São contínuos dentro de um projeto de consolidação e desenvolvimento do SUS 

(BRASIL, 2008). 

 

2.1.1 Política Nacional de Educação Permanente (PNEP) – aspectos normativos 

 

Através da Resolução nº 335, de 27 de novembro de 2003, foi firmada a aprovação da 

“Política Nacional de Formação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação 

Permanente em Saúde” e a estratégia de “Polos ou Rodas de Educação Permanente em 

Saúde” como instâncias locorregionais e interinstitucionais de gestão da Educação 

Permanente. Incluiu também recomendação aos gestores do SUS, nas esferas federal, estadual 

e municipal, que envidem esforços para a implantação e implementação desta Política, 

assegurando todos os recursos necessários à sua viabilização, buscando, ao máximo, a 

permeabilidade às instâncias de controle social do SUS e o engajamento das instituições de 

ensino na área de saúde do país. Propõe ainda apoiar as estratégias e ações que visem à 

interação entre a formação de profissionais e a construção da organização da atenção à saúde, 

em consonância com os princípios e as diretrizes do SUS e desta Política (BRASIL, 2004). 

Em 13 de fevereiro de 2004 através da Portaria nº 198, foi instituída a “Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde” como estratégia do Sistema Único de Saúde 

para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor (BRASIL, 2004). Ainda 

em 2004, o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde, lançou a cartilha “Política de Educação e Desenvolvimento para o SUS: caminhos 

para a Educação Permanente em Saúde”. O Ministério da Saúde assumiu o papel, definido na 
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legislação, de gestor federal do SUS no que diz respeito à formulação das políticas 

orientadoras da formação, desenvolvimento, distribuição, regulação e gestão dos 

trabalhadores da saúde no Brasil (BRASIL, 2004). 

O Departamento de Gestão da Educação na Saúde (Deges) propõe a adoção da 

educação permanente como a estratégia fundamental para a recomposição das práticas de 

formação, atenção, gestão, formulação de políticas e controle social no setor da saúde, cujas 

linhas orientadoras estão definidas neste documento, aprovado pelo Conselho Nacional de 

Saúde em 04 de setembro de 2003 e pactuado na Comissão Intergestores Tripartite em 18 de 

setembro de 2003. Após aprovação e pactuação desta política, o Deges deu início ao processo 

de constituição dos Polos de Educação Permanente em Saúde e à aprovação de projetos. A 

previsão é de que sejam constituídos, até o final de 2004, mais de 80 colegiados de gestão da 

Educação Permanente em Saúde no país, contando com recursos financeiros próprios do 

Tesouro Nacional para este fim. (BRASIL, 2004) 

Em 2007, com a portaria nº 1.996, de 20 de agosto de 2007, o Ministério da Saúde 

resolve definir novas diretrizes e estratégias para a implementação da Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde, adequando-a às diretrizes operacionais e ao regulamento do 

Pacto pela Saúde (BRASIL, 2007). 

Em 2009, foi publicado um volume da série Pactos pela Saúde, preparado pelo 

DEGES, que faz parte do processo de cooperação técnica que o Ministério da Saúde oferece 

aos demais gestores do SUS na execução da Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde, com o objetivo de ser um instrumento orientador do trabalho dos estados, Distrito 

Federal e municípios na construção e acompanhamento dos seus termos de compromisso de 

gestão e planos de saúde, no que se refere à educação na saúde (BRASIL, 2009). 

Em 2017, foi instituído o PRO EPS-SUS (Programa para o Fortalecimento das 

Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde), através da portaria 

n° 3.194, de 28 de novembro de 2017. Desde então foram disponibilizados recursos 

financeiros aos estados, munícipios e ao Distrito Federal (DF), que aderiram ao Programa, 

como incentivo desenvolvimento ações de Educação Permanente em Saúde (EPS). Aos 

estados e DF, cabe a elaboração de Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde, e aos 

municípios e o DF, o desenvolvimento de atividades de EPS voltadas às equipes da Atenção 

Básica (BRASIL, 2017). 
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O Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no 

Sistema Único de Saúde (PRO EPS-SUS) é mais uma iniciativa da SGTES, cujo propósito é 

intensificar o processo de implementação da PNEPS, sendo essa uma importante política para 

o SUS. O PRO EPS-SUS tem como objetivo geral estimular, acompanhar e fortalecer a 

qualificação profissional dos trabalhadores da área da saúde para a transformação das práticas 

de saúde em direção ao atendimento dos princípios fundamentais do SUS, a partir da 

realidade local e da análise coletiva dos processos de trabalho (BRASIL, 2017). 

Mediante  evidências importantes sobre os avanços e as dificuldades enfrentadas no 

processo de implementação da PNEP nos estados, municípios e Distrito Federal que, em 

2018, o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde, criou uma publicação com orientações para o Planejamento das Ações de EPS no 

SUS, com o objetivo de apoiar o processo de planejamento e para subsidiar a elaboração do 

Plano de Educação Permanente em Saúde (PEPS) em cada estado/município das diversas 

regiões do país e no Distrito Federal, como resultado de um processo político participativo, 

envolvendo distintos atores/sujeitos e organizações responsáveis pelas ações de Educação 

Permanente em Saúde dos profissionais e trabalhadores do SUS (BRASIL, 2018a). 

Ainda em 2018, também produção da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde, publicou-se um manual denominado “Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde: o que se tem produzido para o seu fortalecimento?” A publicação aborda aspectos 

relevantes do atual movimento da PNEPS. A partir de termos chave como atualização; 

integração ensino-serviço; Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde 

(COAPES); programa para fortalecimento da EPS; reconhecimento de experiências de EPS; e 

incorporação de novas abordagens nos processos de EPS, como a Educação Interprofissional 

em Saúde (EIP) (BRASIL, 2018b). 

 

2.2 Educação Permanente em Saúde na perspectiva da formação profissional 

 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) é colocada como 

estratégia do SUS para a formação e desenvolvimento dos trabalhadores para o setor de saúde. 

No seu Art. 1º, item IV, é colocado como uma das funções da PNEPS: 
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Articular e estimular a transformação das práticas de saúde e de educação na saúde 

no conjunto do SUS e das instituições de ensino, tendo em vista a implementação 

das diretrizes curriculares nacionais para o conjunto dos cursos da área da saúde e a 

transformação de toda a rede de serviços e de gestão em rede-escola. (BRASIL, 

2004, p. 45) 

 

 A PNEPS, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s), 

apresenta como objetivo levar os alunos dos cursos de graduação em saúde a aprender a 

aprender, o que engloba aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a 

conhecer, garantindo a capacitação de profissionais com autonomia e discernimento para 

assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do atendimento prestado 

aos indivíduos, famílias e comunidades (BRASIL, 2001). 

Merhy (1997) cita a necessidade de tecnologias de relacionamento, considerando que 

o ser humano necessita das tecnologias de relações, de produção de comunicação, de 

acolhimento, de vínculos, de autonomização, denominadas tecnologias leves. O que se busca 

atualmente é substituir essas ações custosas de produção da saúde, baseada em procedimentos 

especializados e medicalizados pelas ações relacionais, centradas em atitudes acolhedoras e 

no vínculo com o usuário, buscando o cuidado à saúde e a cura como finalidade última de um 

trabalho em saúde que se pauta na defesa da vida individual e coletiva. 

Mediante a problemática, a educação permanente possibilita, ao mesmo tempo, o 

desenvolvimento pessoal daqueles que trabalham na saúde e o desenvolvimento das 

instituições. Além disso, ela reforça a relação das ações de formação com a gestão do sistema 

e dos serviços, com o trabalho da atenção à saúde e com o controle social (BRASIL, 2005).  

A educação permanente é centrada no processo de trabalho e tem como propósito 

melhorar a qualidade de vida humana em todas as dimensões pessoais e sociais, 

auxiliando na formação integral do indivíduo e na transformação do meio para uma 

futura sociedade (HADDAD, 1990, p. 25) 

 

Segundo Morin (2002), a educação é concebida como fenômeno social e universal, 

sendo atividade humana necessária à existência e ao funcionamento de toda a sociedade, 

posto que cada sociedade precisa cuidar da formação de seus indivíduos, auxiliar no 

desenvolvimento de suas capacidades físicas e espirituais e prepará-los para a participação 

ativa e transformadora nas várias instâncias da vida social.  

Apesar disso, a educação não é apenas exigência da vida em sociedade, é também o 

processo para prover os sujeitos do conhecimento e das experiências culturais, científicas, 
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morais e adaptativas que os tornam aptos a atuar no meio social, mundial e planetário. Desse 

modo, ela depende da união dos saberes, corresponde a toda modalidade de influências e 

inter-relações que convergem para a formação de traços de personalidade social e do caráter, 

implicando uma concepção de mundo, ideais, valores e modos de agir, que se traduzem em 

convicções ideológicas, morais, políticas, princípios de ação frente a situações e desafios da 

vida prática (MORIN, 2002). 

A educação implica busca contínua do homem em ser mais, portanto, o homem deve 

ser sujeito de sua própria educação, não pode ser objeto dela. Ele deve ser ativo na construção 

de seu saber e recusar as posições passivas. Nesse sentido, o homem responsabiliza-se por sua 

educação, procurando meios que levem ao crescimento e aperfeiçoamento de sua capacidade 

(FREIRE, 2001). 

A educação transforma a prática social de maneira indireta, pois age sobre os sujeitos 

dessa prática; portanto, a educação é uma atividade mediadora entre o indivíduo e a 

sociedade. Dessa maneira, a educação desenvolve-se no sujeito, e ele, por meio de seu 

conhecimento, age e transforma o meio em que vive. Assim, percebe-se a educação como 

processo dinâmico e contínuo de construção do conhecimento, por intermédio do 

desenvolvimento do pensamento livre e da consciência crítico-reflexiva, e que, pelas relações 

humanas, leva à criação de compromisso pessoal e profissional, capacitando a pessoa para a 

transformação da realidade em que vive (PASCHOAL, 2006). 

Farah e Pierantoni (2003) acrescentam que existe também a necessidade de se 

promover a verdadeira integração ensino-serviço, pois se reconhece que uma das formas de se 

aprender é aprender fazendo. Portanto, é um caminho de mão dupla. As escolas articuladas 

com os serviços podem formar um profissional adequado e capacitado para atuar de acordo 

com a política de saúde vigente no país, e o serviço se capacita com a presença das escolas no 

serviço.  

Assim como (BRASIL, 2018a) infere que a necessidade de reorganização das práticas 

sanitárias a partir da formação de recursos humanos preparados e cientes do seu papel na 

consolidação e fortalecimento dos princípios do sistema e da qualificação do cuidado, embasa 

a necessidade de aproximação dos setores de saúde e educação e impõe a interconexão entre o 

mundo da formação profissional e o mundo do trabalho. 
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Em 1981, foi criado o Programa de Integração Docente-Assistencial, que recomendava 

a não-limitação da integração ensino-serviço à utilização de instituições de saúde para a 

prática da docência. Esse marco na educação, assim como as propostas de mudanças na 

formação profissional subsequentes, balizadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) e pelas DCN e as reformulações no setor saúde, contribuiu e delimitou um contexto de 

intensas modificações nos modos de ensinar e de fazer saúde (BRASIL, 2018).  

Esse programa pioneiro representa apenas um exemplo da institucionalização das 

estratégias de integração ensino-serviço e de aproximação do ensino às práticas cotidianas de 

profissionais, usuários e gestores. Derivadas dessas experiências, muitas outras apareceram e 

se multiplicam até hoje para impulsionar projetos e programas para promover a inserção dos 

alunos em contextos reais do trabalho na saúde, de modo cada vez mais consolidado 

(BRASIL, 2018). 

A parceria entre as IES e os serviços do SUS se estrutura a partir de ações embasadas 

em relações horizontais e processos de trabalho conjuntos. Os acordos devem considerar 

interesses, necessidades e potencialidades, bem como reconhecer e lidar com a diversidade de 

cada parte para compor uma agenda de interesses comuns (FEUERWERKER, 2004). 

 Imbuídos destes propósitos e no contexto do surgimento de novas escolas de 

formação médica que necessitavam preparar profissionais no e para o SUS, o MS e o MEC 

publicaram diretrizes para uma modalidade de pactuação viabilizada por meio de Contratos 

Organizativos de Ação Pública Ensino Saúde (COAPES) (BRASIL, 2015).  

O COAPES é um instrumento destinado ao fortalecimento da integração entre ensino, 

serviços e comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de um 

dispositivo da PNEPS ofertado aos atores do SUS (gestores, trabalhadores e usuários) e da 

Educação Superior da área da saúde (gestores, docentes e estudantes) para promover 

processos participativos de construção da formação e desenvolvimento profissional no e para 

o SUS.  

O COAPES é a expressão de um processo de articulação contínua de constituição que 

sinaliza a intencionalidade de um conjunto de atores na construção de um modelo de ensino 

que valoriza a integração ensino-serviço-comunidade, necessária aos cursos de graduação e 

residências em saúde. O COAPES propõe um fluxo nacional para balizar e formalizar as 

relações intersetoriais e interinstitucionais, com dois objetivos principais:   
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 Facilitar a documentação e o registro dos objetivos, metas, obrigações e 

responsabilidades dos atores envolvidos na integração ensino-serviço-comunidade 

para criar condições de divulgação e incentivo aos pactos locais entre as instituições 

de ensino e os serviços de saúde;  

 Auxiliar o planejamento integrado de ações e o diálogo entre os atores envolvidos, 

buscando, assim, evidenciar para a sociedade o cumprimento de pactos que respeitam 

e valorizam os usuários do SUS e as necessidades sociais de saúde como prioridade na 

formação dos profissionais. 

 

2.3 O processo de fazer a Educação Permanente  

 

Segundo Silva et al. (2008) a proposta pedagógica a ser utilizada na educação 

permanente necessita considerar os trabalhadores como sujeitos de um processo de construção 

social de saberes e práticas, preparando-os para serem sujeitos dos seus próprios processos de 

formação ao longo de toda a sua vida. A educação precisará incidir sobre o processo de 

trabalho, sendo realizada de preferência no próprio trabalho, avaliada e monitorada pelos 

participantes.  

Para a formação de sujeitos críticos, Freire propõe a pedagogia libertadora e 

problematizadora, entendida como uma forma de ler o mundo no ambiente de trabalho. Essa 

ultrapassagem de limites, do campo específico da educação para o mundo e do mundo para a 

educação, possibilita a utilização dessa pedagogia área de saúde e, mais especificamente, na 

educação permanente, fortalecendo e instrumentalizando os profissionais para a 

transformação deste mundo por meio de ação consciente (SILVA et al., 2008). 

Numa proposta libertadora, em Freire (2006) observamos dois momentos: no primeiro, 

os sujeitos oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão refletindo o que e como 

vivem no seu dia-a-dia de trabalho, comprometendo-se, na práxis (reflexão e ação dos homens 

sobre o mundo para transformá-lo), com sua transformação. No segundo momento, a 

realidade opressora já se encontra em processo de transformação e a pedagogia deixa de ser a 

do oprimido, passando a ser a pedagogia dos homens em processo permanente de libertação. 

A razão de ser da pedagogia libertadora está na superação da contradição educador-

educandos, de modo que se façam ambos, simultaneamente, educadores e educandos.  
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Portanto podemos concordar com Farah e Pierantoni (2003) quando afirmam que a 

educação é um processo permanente que busca alternativas e soluções para os problemas de 

saúde reais vivenciados pelas pessoas e grupos em suas realidades. Ela deve ser entendida 

como um fator que influenciará no processo de reflexão e transformação das práticas vigentes 

nos serviços, para que os profissionais possam enfrentar a realidade, através da 

complementação e/ou aquisição de novos conhecimentos. Todo processo educativo não tem 

um fim em si mesmo. Ele é um processo inacabado, sendo necessário retroalimentá-lo 

continuamente pela dinâmica do setor da saúde. 

Desse modo, a estratégia primordial para a prática da EPS é a da aprendizagem 

significativa, ou seja, a aprendizagem que faz sentido para o indivíduo. Ela faz a interlocução 

com os problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos e as 

experiências que as pessoas possuem. Para que a aprendizagem se torne significativa, a 

construção do conhecimento passa pela problematização. "Problematizar significa refletir 

sobre determinadas situações, questionando fatos, fenômenos, ideias, compreendendo os 

processos e propondo soluções" (BRASIL, 2005, p. 8). Ao refletir sobre a situação concreta 

de trabalho, as propostas de soluções passam a ser mais reais, viáveis e, sobretudo, 

descentralizadas.   

A pedagogia da problematização teve início nos movimentos de educação popular 

ocorridos entre os anos 50 e 60, os quais foram interrompidos pela ditadura militar, e teve sua 

abordagem retomada no final dos anos 70. Caracteriza-se por ser uma educação em que os 

alunos e professores são influenciados pela realidade e também a influenciam. É considerada 

a mais adequada prática educativa em saúde (PEREIRA, 2003). 

Brasil, 2005, p. 12, cita que:  

A proposta da educação permanente, a capacitação da equipe, os conteúdos dos 

cursos e as tecnologias a serem utilizadas devem ser determinados a partir da 

observação dos problemas que ocorrem no dia-a-dia do trabalho e que precisam ser 

solucionados para que os serviços prestados ganhem qualidade, e os usuários 

fiquem satisfeitos com a atenção prestada. (BRASIL, 2005, p.12) 

 

A gestão da Educação Permanente em Saúde é feita por meio de Polos de Educação 

Permanente em Saúde, que são instâncias de articulação interinstitucional, como Rodas para a 

Gestão da Educação Permanente em Saúde, que são:  



29 

 

 Espaços para o estabelecimento do diálogo e da negociação entre os atores das ações e 

serviços do SUS e das instituições formadoras;  

 Lócus para a identificação de necessidades e para a construção de estratégias e de 

políticas no campo da formação e desenvolvimento, na perspectiva de ampliação da 

qualidade da gestão, da qualidade e do aperfeiçoamento da atenção integral à saúde, 

do domínio popularizado do conceito ampliado de saúde e do fortalecimento do 

controle social no SUS. (BRASIL, 2004) 

A ideia é que os Polos de Educação Permanente em Saúde sejam rodas onde não 

existe um comando vertical e obrigatório, já que na roda todos podem influir e provocar 

movimento. Nessas rodas, pessoas que realizam as ações e os serviços do SUS e pessoas que 

pensam a formação em saúde dialogam livremente. Todos juntos, interagindo, identificam as 

necessidades de construir as estratégias e as políticas no campo da formação e do 

desenvolvimento, sempre buscando melhorar a qualidade da gestão, aperfeiçoar a atenção 

integral à saúde, popularizar o conceito ampliado de saúde e fortalecer o controle social. Os 

Polos funcionam como a parte do Sistema Único de Saúde responsável pela mudança tanto 

das práticas de saúde quanto das ações de educação na saúde. São rodas de debate e de 

construção coletiva (BRASIL, 2005).  

O Método da Roda ou Método Paideia, pode ser definido como um método crítico à 

racionalidade gerencial hegemônica, propondo uma reconstrução operacional dos modos para 

fazer-se a cogestão de instituições e para a constituição de sujeitos com a capacidade de 

análise e de intervenção. Consiste em estabelecer espaços coletivos de “ofertas e demandas” 

que, submetidos à análise cotidiana, se transformam em projetos, tarefas, ações. Parte dos 

pressupostos de que a produção de uma obra é o trabalho de um coletivo, de que as pessoas 

são construídas em virtude da interação dos sujeitos com o mundo e dos sujeitos entre si, e de 

que o trabalho é um dos modos de constituição destes, dos coletivos e instituições 

(CARDOSO, 2012). 

A Roda tem uma potencialidade pelo seu próprio método e, principalmente, por ter/ 

ser um dispositivo que propicia ativação de subjetividade, potencializa a autonomia e o 

protagonismo dos indivíduos e amplia a capacidade de análise e de intervenção das pessoas e 

dos coletivos. Acrescido a isso, a Roda parte do pressuposto de que a produção de uma obra é 
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o trabalho de um coletivo e que as pessoas são construídas em virtude da interação dos 

sujeitos com o mundo e dos sujeitos entre si. (PONTE et al, 2016) 

 

2.4 O processo de trabalho da Enfermagem na busca da interdisciplinaridade 

 

Compreendendo a complexidade do trabalho em enfermagem, vemos que nele estão 

envolvidas ações gerenciais, assistenciais e educativas. Entende-se que cabe ao enfermeiro 

prestar assistência ao indivíduo sadio ou doente, à família ou a comunidade, no desempenho 

de atividades de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação (PASCHOAL et al., 2006) 

Sendo assim, a prática profissional é a aplicação dos conhecimentos técnico, científico 

e comportamental adquiridos na formação, em vista da prevenção à doença e promoção, 

recuperação, reabilitação e manutenção da vida. É comprometida com o atendimento das 

necessidades do paciente e sua família, da comunidade, da equipe de enfermagem e 

multiprofissional e das instituições onde se desenvolve e deve estar compromissada com a 

atividade de educar e cuidar (PASCHOAL et al., 2006).  

Esse compromisso aumenta à medida que o enfermeiro compreende a importância de 

seu trabalho, a dimensão transformadora de sua ação educadora, a importância social, cultural 

e política de sua prática profissional. Existe uma forte tendência de seguir modelos de práticas 

profissionais, e isso se deve, em parte, à insegurança teórica dos profissionais de enfermagem, 

que tem dificultado a crítica dos paradigmas vigentes e a construção de modelos alternativos 

(RIZZOTTO, 1999).  

Peixoto et al. (2013) concordam quando referem que a Enfermagem constitui uma 

profissão da saúde em que estão inseridos diversos fatores que podem interferir em seu 

processo de trabalho, tais como forte carga emocional e física, horários de trabalho atípicos, 

longas jornadas, insuficiência de funcionários, falta de autonomia e motivação. Existe, 

portanto, a necessidade de que essas ações educativas sejam uma realidade no cotidiano desta 

categoria.  

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais (2001), o perfil do formando 

egresso/profissional é o enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 
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profissional qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor científico e 

intelectual e pautado em princípios éticos. É capaz de conhecer e intervir sobre os 

problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, 

com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões biopsicossociais dos seus 

determinantes, e capacitado a atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso com 

a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano (BRASIL, 2001). 

Paschoal et al. (2006, p. 338) inferem que:  

Existe necessidade de fortalecer o enfoque humanístico nos currículos de 

enfermagem, valorizando a interdisciplinaridade, formando um profissional atuante, 

crítico e preparado cientificamente, a fim de poder relacionar teoria e prática em seu 

processo de trabalho, posto que isso leva ao desenvolvimento técnico-científico da 

profissão.  

 

Nesse contexto complexo, deve-se repensar a prática profissional da enfermagem, a 

qual, tendo em vista os meios sofisticados de uma tecnologia triunfante e veloz, requer 

raciocínio rápido, agilidade, mobilidade e desenvoltura dos profissionais (SÁ, 1999), sendo 

que precisamos teorizar nossa prática, pensar, refletir nossas ações no cuidado e fundamentá-

las.  

A prática profissional da enfermagem traduz-se pelo cuidado, ensino do cuidado e por 

gerenciar o cuidado. Nesse sentido, a enfermagem é a arte de cuidar e de ensinar a cuidar. 

Diante disso, entende-se que a competência do enfermeiro não abrange apenas ter 

conhecimento e saber utilizá-lo nas situações que se apresentam: mais do que isso, 

competência é a interação de habilidades interpessoais e técnicas com pensamento crítico. 

Para ser competente, é necessário desenvolver as capacidades do saber, saber-fazer, saber ser 

e estar e saber interagir, entendendo-se o saber como conhecimento, saber-fazer como 

conhecimento e ação, saber ser e estar como postura ética e saber interagir como capacidade 

de socialização, de influência no meio em que se está inserido (PASCHOAL et al., 2006).  

Entretanto, nesse contexto, o enfermeiro é um educador em assuntos de saúde. Não 

tem como desenvolver suas funções sem realizar atividades educativas junto ao paciente, seus 

familiares e ao pessoal de enfermagem, sendo que educar é conduzir o indivíduo, sem 

prejuízo de sua iniciativa e liberdade, e valorizar as pessoas como seres humanos (RIOS; 

VIEIRA, 2007). Essas atividades educativas, num ambiente hospitalar, devem ser 

desenvolvidas numa perspectiva interdisciplinar. Neste cenário a enfermagem é considerada a 

maior força de trabalho, entretanto, as relações sólidas entre as diferentes áreas de formação 
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são essenciais para uma assistência integral e de qualidade, além de minimizar erros que 

podem acarretar prejuízo severo a todos os envolvidos.  

Silva e Pinho (2017) citam que a interdisciplinaridade visa entrelaçar os diferentes 

conhecimentos disciplinares. Portanto, cabe situar que a palavra interdisciplinaridade é 

composta pela conjunção do prefixo inter – que significa ação recíproca, e disciplinar – termo 

que diz respeito à disciplina, referindo-se, assim, à ação pela qual se efetua o esforço para 

correlacionar disciplinas, descobrir uma axiomática comum entre elas no intuito de 

proporcionar um aprendizado consubstanciado, concomitantemente, por diferentes saberes.  

Acrescentam ainda que interdisciplinaridade vem se constituindo como possibilidade 

de mudanças nas ações e nas práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito formativo, as 

quais, tendo por base esse referencial, podem deixar de ser mecânicas e reprodutivas para 

serem pensadas e repensadas como uma construção complexa e que possam envolver 

diferentes áreas do conhecimento, um olhar mais amplo e abrangente sobre as situações que 

afloram no contexto educativo. De tal modo, as ações pedagógicas são visualizadas como 

fatores essenciais para o desenvolvimento de novos conhecimentos, de novas competências 

pessoais e profissionais, e das relações intersubjetivas (SILVA; PINHO, 2017). 

Silva (2013, p. 9) refere que: 

 
A interdisciplinaridade não está dada, na melhor das hipóteses encontramos uma 

equipe multiprofissional. É necessário o desejo de ações interdisciplinares; O desejo 

pela atenção interdisciplinar precisa ser acompanhado de condições institucionais, 

da efetiva formação de equipes que sejam capazes de estabelecimentos de vínculos 

com os pacientes/usuários; as famílias e entre as próprias equipes. 

 

 

Fazenda (2003) acrescenta que, para que a interdisciplinaridade se efetive como 

atitude, é necessário o rompimento das barreiras disciplinares. É, em outras palavras, 

transgredir as grades das gaiolas epistemológicas, permitindo a aventura de ir além das 

limitações consensualmente impostas. Assumindo essa lógica, torna-se imprescindível uma 

decisão pessoal mediada por uma postura de abertura e flexibilidade, que permita um diálogo 

permanente, propiciador de um envolvimento constante, como premissa constituinte da 

interconectividade entre saberes e das trocas disciplinares. 

A interdisciplinaridade é apontada como um dos caminhos para a desconstrução de 

uma política de saúde fragmentária e compartimentalizada; entretanto, existem importantes 

desafios para a reflexão:  
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 A interpretação da interdisciplinaridade como algo que vai muito além da inserção de 

profissionais das diversas áreas do conhecimento nas instituições de saúde;  

 A constatação de que a maioria dos profissionais de saúde não vem recebendo uma 

formação voltada para a ação interdisciplinar;  

 No cotidiano das instituições, as relações entre as diferentes profissões de saúde se 

assentam em relações de poder assimétricas, que muitas vezes tendem para a 

preservação do status quo (SILVA, 2013). 

No que se refere a inter, multi e transdisciplinaridade, Morin (2017) afirma a 

dificuldade de definição dos termos, por serem polissêmicos e imprecisos, entretanto, 

exemplifica que a noção de homem está fragmentada entre diversas disciplinas das ciências 

biomédicas e também entre as disciplinas das ciências humanas. Esses múltiplos aspectos de 

uma realidade humana complexa só podem adquirir sentido se, em vez de ignorarem esta 

realidade, forem religados a ela. Com certeza não é possível criar uma ciência do homem que 

anule por si só a complexa multiplicidade do que é o humano.  

Para Morin (2017) a interdisciplinaridade pode significar troca e cooperação. A 

multidisciplinaridade constitui uma associação de disciplinas por conta de um projeto ou de 

um objeto que lhes seja comum. No que concerne a transdisciplinaridade, trata-se 

frequentemente de esquemas cognitivos que podem atravessar as disciplinas, às vezes com tal 

virulência, que as deixam em transe. Silva (2012) considera de fato que são os complexos de 

inter-multi-trans-disciplinaridade que realizaram e desempenharam um fecundo papel na 

história das ciências. Deste modo, a disciplina, enquanto área ou áreas de conhecimento 

precisa ser simultaneamente aberta e fechada, e promover um conhecimento em movimento, 

isto é, que possibilite se conhecer, ao mesmo tempo, o todo e as partes.  

Morin (2017) infere que é preciso conservar as noções-chave que estão implicadas 

nisso, ou seja, cooperação; melhor, objeto comum; e, melhor ainda, projeto comum. Mesmo 

entendendo críticas à não-originalidade e à ideologia de Morin, seus diversos pontos de vista e 

uma série de suas contribuições convergem para correntes de pensamentos humanistas que 

são caras à política de educação permanente (GOMES; JIMENEZ, 2009). 

Os desenvolvimentos disciplinares das ciências não só trouxeram as vantagens da 

divisão do trabalho, mas também os inconvenientes da superespecialização, do 

confinamento e do despedaçamento do saber. Não só produziram o conhecimento e 

a elucidação, mas também a ignorância e a cegueira (MORIM, 2017. 128p). 
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Trabalhar a produção de conhecimento com base nos princípios do pensamento 

complexo implica pensar as inter-relações entre as áreas do saber, na busca de objetivos 

comuns, proposta presente na abordagem interdisciplinar. Pensar de forma complexa e 

perceber o mundo dessa maneira no ambiente hospitalar requer outra postura, outra visão de 

mundo questionadora dos discursos manipuladores e excludentes que, em muitos momentos 

de nossa história, estiveram e ainda estão presentes (GARCIA, 2012). 

  

2.5 Caracterizando o Hospital Universitário 

Araújo e Leta (2014) referem que o marco da história formal dos hospitais aconteceu 

no século IV, dado o momento que passaram a ser reconhecidos como a instituição que cuida 

dos enfermos e das enfermidades. Desde então, várias mudanças conceituais ocorreram nessas 

instituições, dentre elas a exigência de criação de hospitais próprios vinculados às escolas 

médicas, que surge como uma das recomendações do relatório Flexner (1910). Desta forma, 

originou-se um novo conceito de hospital, o hospital de ensino, que quando vinculado a uma 

universidade é também denominado hospital universitário (HU).  

Desses primeiros hospitais até os dias de hoje, a instituição hospital sofreu inúmeras 

mudanças conceituais e organizacionais, em resposta não apenas às mudanças sociais e 

políticas, mas também às mudanças no e sobre o conhecimento médico (ARAÚJO; LETA, 

2014). O Quadro 2 sintetiza algumas dessas mudanças que marcam a história da instituição 

hospitalar. 

Quadro 2 - Alguns marcos da história dos hospitais 

Papel Central Momento Características 

Cuidar da saúde Séc. IV ao VII Pequenas construções para o abrigo de doentes 

Cuidar do espírito Séc. X ao XVII Hospitais vinculados a ordens religiosas 

Isolar doentes Séc. XI Refúgio de doentes que ameaçavam a coletividade 

Cuidar dos mais carentes Séc. XVII Instituições filantrópicas e do Estado 

Curar e ensinar doença Séc. XVIII ao XIX Medicalização do hospital; assistência-ensino 

Curar, ensinar e buscar a cura Sec. XX Natureza biológica da doença; assistência-ensino-

pesquisa 

Curar, ensinar e buscar a cura 

e melhoria do sistema de 

saúde 

Séc. XX e XXI Ensino-pesquisa-assistência 

Abordagem biológica e social da saúde 

Humanização e interdisciplinaridade da assistência 

Fonte: Araújo; Leta (2014). 
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O primeiro hospital-escola próprio que se tem registro no Brasil foi o Hospital São 

Vicente de Paulo, em Belo Horizonte, Minas Gerais, construído a partir de um convênio entre 

a Escola de Medicina de Belo Horizonte e o Instituto de Assistência e Proteção à Infância de 

Belo Horizonte; foi inaugurado em 1928 e doado à Escola de Medicina em 1931. Essa junção 

deu origem ao Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina em 1955. Tal pioneirismo, no 

entanto, é refutado por Paula (2002), que reconhece a Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo como a primeira escola médica no Brasil a contar com um hospital-escola 

próprio, o Hospital das Clínicas, inaugurado na cidade de São Paulo em 1944 (ARAÚJO; 

LETA, 2014).  

A partir da segunda metade do século XX, dezenas de outros hospitais-escola 

vinculados às universidades foram fundadas por todo o país. Entretanto, esse total de hospitais 

integrados ao Sistema Único de Saúde (SUS) ainda representa uma fração reduzida. Em 

termos de atendimento, eles representam uma fração significativa, principalmente no que 

tange à oferta de serviços de alta complexidade (MACHADO; KUCHENBECKER, 2007).   

No Brasil, os HUs são entendidos como centros de formação de recursos humanos e 

de desenvolvimento de tecnologias para a área de saúde que prestam serviços à população, 

elaboram protocolos técnicos para diversas patologias e oferecem programas de educação 

continuada, que permitem atualização técnica dos profissionais do sistema de saúde 

(BRASIL, 2012).  

Sodré et al. (2013) refere que os HUs são responsáveis por grande parte das pesquisas 

clínicas na área biomédica e pela formação de um expressivo número de profissionais de 

saúde, em nível de graduação e pós-graduação. São instituições cuja gestão está subordinada à 

Universidade Federal à qual correspondem, ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), por 

sua frente de ensino, e ao Ministério da Saúde (MS), pela vinculação ao sistema de saúde 

pública. A parceria entre o Sistema Único de Saúde e os Hospitais Universitários Federais, 

está prevista no artigo 45 da Lei Orgânica da Saúde: 

Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram‑se ao Sistema 

Único de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia 

administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, 

ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam 

vinculados (BRASIL, 1990). 

 

Araújo e Leta (2014) inferem que, considerando esses hospitais locais de 

experimentação de novas tecnologias e procedimentos, de prestação de serviços de alta 
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complexidade e, ainda, de formação e educação permanente dos profissionais da área da 

saúde, é fácil reconhecê-los como instituições indispensáveis ao sistema de saúde do país. 

Acrescenta ainda que eles exercem um papel político importante na comunidade inserida, 

visto sua escala, dimensionamento e custos projetados a partir da alta concentração de 

recursos humanos, físicos e financeiros.  

O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) localiza-se na Rua Marquês de 

Paraná, nº 303, Centro, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Foi inaugurado no dia 

15 de janeiro de 1951. Em 1964, depois de três anos de abandono e como resultado de uma 

longa mobilização dos estudantes de Medicina, o Hospital Municipal foi cedido pela 

Prefeitura de Niterói à Universidade Federal Fluminense. O HUAP é o principal campo de 

atividade de várias áreas do conhecimento de Graduação e de Pós-Graduação em Medicina, 

Enfermagem, Nutrição, Odontologia, Farmácia, Psicologia, Foniatria e Fisioterapia da UFF.  

Dentro da rede hospitalar, está certificado como Hospital de Ensino, atuando como formador 

e capacitador de profissionais da área da saúde (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017).  

O HUAP tem como missão: gerar, transformar e difundir o conhecimento, prestando 

serviços de saúde com excelência, de forma digna, crítica e hierarquizada. Apresenta como 

Visão: 

Ser reconhecido como um centro de excelência nacional e internacionalmente, por 

sua capacidade técnica, seu valor humano e sua gestão administrativa transparente, 

formando profissionais de valor, capacitando e treinando seu pessoal técnico e 

gerindo recursos de forma eficiente e eficaz, a fim de atender à população com 

qualidade e desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão dentro dos conceitos da 

Universidade. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017) 

   

Apresenta como valores: honestidade, compromisso, dedicação, conhecimento, 

coragem, transparência, unidade, acolhimento, entusiasmo e respeito. O HUAP possui como 

Políticas Institucionais: ter o cidadão-usuário como foco central; possuir assistência integrada; 

ter a pesquisa acadêmica como diferencial; possuir gestão transparente e participativa e atuar 

valorizando os profissionais (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017).  

Em 06 de abril de 2016, o HUAP passou a gerido pela Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH), através de contrato de gestão assinado com a UFF. A EBSERH foi 

criada pela Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, como uma empresa pública, de direito 

privado, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), com a finalidade de prestar serviços 

gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à 
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comunidade, assim como prestar às instituições públicas federais de ensino ou instituições 

congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à 

formação de pessoas no campo da saúde pública. Atualmente ela faz a gestão de 40 (quarenta) 

HU’s em todo o Brasil, e mantém sua sede em Brasília, que é o órgão central da empresa 

(BRASIL, 2019). 

Nos últimos dois anos, de fevereiro de 2017 ao mesmo período de 2019, houve no 

Hospital Universitário Antônio Pedro um acréscimo de 63% no número de atendimentos 

assistenciais realizados no hospital, saltando de 742 mil por ano para 1,2 milhão (UFF, 2019). 
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3 METODOLOGIA DO ESTUDO  

 

Neste capítulo será apresentada a trajetória metodológica utilizada no 

desenvolvimento do presente estudo, a qual possibilitou a concretização dos objetivos 

propostos por meio dos passos necessários para caracterizar um trabalho científico. 

 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Primeiramente, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, avaliando as 

evidências disponíveis sobre o tema, mediante levantamento nas bases de dados do Portal 

Regional da Biblioteca Virtual em Saúde, através de busca on-line, de artigos indexados nas 

bases de dados Bases de Dados de Enfermagem (BDEnf), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LiLACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MedLine), relacionados à temática do estudo.  

Os critérios de inclusão dos estudos encontrados na literatura são: artigos publicados 

no idioma português; localizáveis pelos descritores “educação continuada”; “hospitais”; 

“práticas interdisciplinares”, “atenção terciária à saúde” e “emergência”; e recorte temporal de 

2010 a 2017. Como critério de exclusão, foram eliminados os estudos que não tiveram relação 

com o tema proposto.  

A busca na base de dados ocorreu no primeiro e segundo trimestres de 2018. Nesta 

etapa encontraram-se dificuldades com os termos, pois percebeu-se uma grande escassez de 

publicações em relação aos descritores em questão. A busca se tornou prejudicada, a partir do 

momento que “Educação Permanente” tem como descritor “Educação Continuada”, fato que 

traz uma gama de estudos voltados para a temática que diverge do conceito original de 

Educação Permanente.  

Esta busca de publicações culminou também para a construção de um artigo de revisão 

narrativa (item 4.1), inspirado também nas obras do Edgar Morin: “A cabeça bem-feita: 

repensar a reforma, reformar o pensamento” (MORIN, 2017) e “Introdução ao pensamento 

complexo” (MORIN, 2006). 
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Posteriormente, foi utilizada nesta pesquisa abordagem qualitativa do tipo descritiva. 

Conforme propõe Minayo (1996), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Isso corresponde a um espaço 

mais profundo de relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a 

operacionalização de variáveis. Segundo Triviños (1987), a pesquisa descritiva exige do 

investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo 

pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade.  

 

3.2 Cenário 

Este estudo foi desenvolvido no setor de Emergência do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP) da Universidade Federal Fluminense (UFF), na Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro. O HUAP atende a população da Região Metropolitana II, que engloba, 

além do município de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva 

Jardim e Tanguá. Sua área de referência atinge uma população estimada em mais de dois 

milhões de habitantes, atendendo ainda parte da população da cidade do Rio de Janeiro, 

devido à proximidade entre os municípios, e também alguns municípios do Estado do Rio de 

Janeiro (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017).  

O sistema de emergência do HUAP está em consonância com os conceitos de 

hierarquização e referência e contrarreferência estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). Seguindo esse modelo, o diagnóstico inicial e os primeiros procedimentos de 

emergência são realizados nos serviços de saúde da região em que reside o paciente (UFF – 

NOTICIAS, 2014). A partir de 2008, o HUAP passou a adotar o modelo de gestão de 

emergência aberta, referenciada e regulada, isto é, não atende a demandas espontâneas, mas 

sim a encaminhamentos de outras unidades de saúde por meio da central de regulação e 

também pelo setor ambulatorial do próprio hospital (UFF – NOTICIAS, 2014). O HUAP/UFF 

está habilitado pelo Ministério da Saúde como Hospital tipo III em Urgência e em Unidade de 

assistência de alta complexidade em Trauma-Ortopedia (EBSERH, 2014). 

Hospitais Tipo III são hospitais gerais caracterizados como aqueles que contam com 

recursos tecnológicos e humanos adequados para o atendimento geral das 

urgências/emergências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; desempenham ainda as 
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atribuições de capacitação, aprimoramento e atualização dos recursos humanos envolvidos 

com as atividades meio e fim da atenção às urgências/emergências (BRASIL, 1999). 

O setor de emergência do HUAP é constituído pela Emergência Pediátrica, com 06 

leitos de observação e 01 leito de estabilização infantil; o Box é constituído de 10 leitos de 

observação, sendo um setor com pacientes com maior nível de complexidade e com longa 

permanência, cujo perfil oncológico em cuidados paliativos prevalece, quase todos 

monitorizados e dependentes de algum suporte ventilatório. Já na hipodermia, contamos com 

06 leitos de observação divididos entre macas e camas, onde o objetivo é a curta 

permanência– entretanto, devido à falta de vagas para internação, estes pacientes permanecem 

dias no local. Os profissionais desse setor (hipodermia) se desdobram na assistência aos 

pacientes internados; em observação; e também aos que vão chegando para atendimento.  O 

setor permanece frequentemente com todos os leitos ocupados, além de muitos outros que vão 

chegando e ocupando os corredores, macas e cadeiras. Infelizmente, essa é a realidade das 

emergências públicas do Brasil. 

No que se refere à Emergência “superlotada”, Rivello (2019) afirma em nota de 

esclarecimento que a falta de leitos no SUS de porta de saída para os pacientes oncológicos, 

fora de possibilidade terapêutica e em cuidados paliativos gera a emergência “lotada” do 

Hospital Universitário. Refere ainda que o HUAP é o único hospital público na Região 

Metropolitana II que atende pacientes oncológicos. 

 

3.3 Participantes 

Nesse estudo, definiu-se como participantes da pesquisa profissionais da equipe 

multidisciplinar do setor de emergência do Hospital Universitário que atuassem diretamente 

com essa clientela e que concordassem participar da pesquisa. Os critérios de inclusão dos 

participantes foram: servidores de diferentes vínculos; com no mínimo um ano de experiência 

no setor. Como critério de exclusão, os servidores que estavam de férias ou licença no período 

da coleta de dados. Obteve-se um total de 11 participantes entrevistados.  

Nesta etapa, obtiveram-se algumas dificuldades: foi uma fase de transição de 

funcionários no setor, momento em que chegaram diversos servidores contratados da Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) para atuação na emergência e outros 
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servidores antigos foram redistribuídos para os demais setores do hospital. Desta forma 

tornou-se prejudicado o quantitativo de participantes incluídos nos critérios de inclusão. Outra 

dificuldade foi a disponibilidade dos trabalhadores em participar da entrevista, especialmente 

a equipe médica, devido à grande demanda de trabalho e também ao pouco interesse para tal. 

Estive no setor uma a duas vezes por semana, aproximadamente, no período entre agosto e 

dezembro de 2018, na tentativa de programar a participação para os diferentes profissionais, e 

entrevistá-los. Nas várias tentativas houve bastante tempo de espera, quando, na maioria das 

vezes, foi necessário deixar para um momento mais oportuno, que não aconteceu. Grande 

parte das entrevistas (08) sofreu interrupções em algum momento, pela demanda de trabalho; 

entretanto, todas foram retomadas.  

O setor de emergência possui, no período de coleta de dados, uma escala de 

funcionários distribuídos da seguinte forma (quadro 3):  

 

Quadro 3 – Quantitativo de profissionais lotados na emergência em 09/2018. 

PROFISSIONAIS BOX / 

HIPODERMIA 

EMERGÊNCIA 

PEDIÁTRICA 

TOTAL POTENCIAIS 

PARTICIPANTES 

Auxiliar / Técnico 

em enfermagem 

40 12 52 35 

Enfermeiro  11 01 12 05 

Médico (Staff) 14 13 27 10 

Nutricionista 01 01 02 02 

Assistente Social 02 01 03 02 

Fisioterapeuta - - - - 

Psicólogo - - - - 

Fonte: Escala de enfermagem, agosto/2018, e informação local.  

 

O quadro acima apresenta a distribuição dos funcionários de diferentes formações no 

setor de emergência divididos entre Box/hipodermia e Emergência Pediátrica. Os potenciais 

participantes são os que se enquadram nos critérios de inclusão do estudo. Os fisioterapeutas e 

psicólogos, apesar de essenciais nesse cenário, devido ao perfil dos usuários, não fazem parte 

da equipe no setor, sendo solicitados quando há demanda assistencial na área específica. A 

escala oficial da equipe de enfermagem do setor de emergência encontra-se disponível no 

Anexo 2. Quanto à escala das demais profissões, não se obteve acesso.  

 



42 

 

3.4 Aspectos éticos e legais 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisas (CAAE: 

85429318.4.0000.5243) para fins de aprovação. Foi aprovado sob o parecer consubstanciado 

nº 2.726.493, de 20 de junho de 2018. Aos participantes da pesquisa foi apresentado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Apêndice 1) que, após analisarem e 

concordarem com seu conteúdo, assinaram juntamente com a pesquisadora, respeitando os 

princípios de ética, justiça, não-maleficência, benevolência, de acordo com o que é proposto 

pelas resoluções no 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que regulam as 

pesquisas com seres humanos. 

 

3.5 Procedimentos de coleta de dados 

O instrumento de coleta de dados foi entrevista, com o uso de gravador, através de um 

roteiro prévio estruturado (Apêndice 2) contendo perguntas acerca do tema estudado, cuja 

aplicação foi no período de julho a dezembro de 2018. A entrevista foi utilizada como uma 

oportunidade de conversa face a face, visando “mapear e compreender o mundo da vida dos 

respondentes”, ou seja, ela forneceu dados básicos para “uma compreensão detalhada das 

crenças, atitudes, valores e motivações” em relação aos atores sociais e contextos sociais 

específicos (MINAYO, 2008). O encontro, com duração de no máximo 40 (quarenta) 

minutos, com o pesquisador para a realização das entrevistas foi pré-agendado, adequando-se 

a rotina de trabalho do participante. 

 

3.6 Tratamento e análise dos dados 

Para a realização das análises dos dados, optou-se pela Análise de Conteúdo Temático, 

pois é considerada a mais comumente usada para representar o tratamento dos dados de uma 

pesquisa qualitativa.  

A Análise de Conteúdo permite "conhecer aquilo que está por trás das palavras" 

considerando "as significações e, eventualmente a sua forma, bem como a distribuição" 

(BARDIN apud LAVICH, 2014, p. 45). Esse tipo de análise envolve um conjunto de técnicas 
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que buscam analisar as comunicações por meio de procedimentos que sejam sistemáticos e 

objetivos, a fim de descrever o conteúdo das mensagens que possibilite inferências de 

conhecimentos relacionados a elas em determinado contexto, por meio de procedimentos 

especializados e científicos (MINAYO, 2010). 

Essa análise permite encontrar núcleos de sentido que fazem parte do processo de 

comunicação, e tenham algum significado para o objetivo analítico visado. A Análise de 

Conteúdo na modalidade temática se constitui operacionalmente, segundo Bardin (apud 

Lavich, 2014) e Minayo (2010), de três etapas: a pré-análise, exploração do material, 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 

A primeira, pré-análise, consiste na sistematização das ideias iniciais por meio da 

aproximação do material. Nesse momento, as falas foram várias vezes ouvidas e, depois, 

transcritas com o objetivo de apreender e organizar aspectos importantes. Esta etapa ocorreu 

em três fases: leitura flutuante, a constituição do corpus e formulação e reformulação de 

hipóteses. A leitura flutuante permite o primeiro contato da pesquisadora com o material de 

campo a fim de se deixar impregnar pelo conteúdo (MINAYO, 2010). Assim sendo, após a 

transcrição das entrevistas, a pesquisadora teve as primeiras impressões acerca do objeto de 

estudo. Em seguida, buscou extrair do corpo do texto palavras que se repetiam. Na sequência, 

impregnou-se por suas informações e foi sinalizando no texto as primeiras convergências em 

seu conteúdo. 

A escolha de documentos, segunda fase, estabeleceu-se após a leitura, quando se 

observou o que analisar no documento. Então, a delimitação do material a ser analisado 

dependerá do objeto de estudo e dos objetivos propostos. Visto isto, procurou-se realizar 

leituras mais aprofundadas do texto, balizadas pelas indagações iniciais no desenvolvimento 

deste estudo (BARDIN apud LAVICH, 2014). 

Na segunda etapa, exploração do material, buscou-se a compreensão do texto, isto é, 

procuraram-se as unidades de contexto significativas (palavras, frases), que foram sublinhadas 

com marcador de texto com cores diferentes, sendo que cada uma enfatizou os núcleos 

diferenciados de compreensão do texto. A partir disto, organizaram-se os temas que 

posteriormente originaram as categorias temáticas.  
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Na última etapa, que foi o tratamento dos resultados, realizaram-se as discussões e 

interpretações das categorias e subcategorias que emergiram do material, de acordo com a 

literatura acerca dos temas relacionados (MINAYO, 2010).  

As categorias temáticas que emergiram foram:  

1. EPS na perspectiva da interdisciplinaridade 

2. Experiências e dificuldades para a prática de Educação Permanente em Saúde 

3. Tratamento dos problemas no cotidiano na emergência 

4. Semeando a mudança na emergência 

  

Como subcategorias emergiram: 

1.1 Definição de EPS pelos entrevistados 

1.2 Interdisciplinaridade e sua aplicabilidade na emergência 

Assim, para melhor visualizar tais categorias que emergiram dos temas estruturados, é 

apresentado um quadro elucidativo (quadro 4): 



45 

 

Quadro 4 – Quadro elucidativo das categorias e subcategorias que emergiram a partir dos temas. 

Unidades de Registro Quantidade 

de vezes que 

aparece nas 

falas 

Categorias Temáticas Subcategorias 

Treinamento  12  

 

 

 

 

 

 

A EPS NA PERSPECTIVA DA 

INTERDISCIPLINARIDADE 

 

 

 

 

Definição de EPS pelos 

entrevistados 

 

Curso  12 

Atualização  06 

Novos equipamentos  05 

Novas técnicas  04 

Novos protocolos  03 

Padronização / 

Protocolização 

08 

Melhor Qualidade  08 A Interdisciplinaridade e 

sua aplicabilidade na 

Emergência 

Melhor assistência  03 

Problemas do cotidiano 03 

Relacionamento 

Interpessoal / Bom 

relacionamento 

03 

Assistência Integral / 

Assistência conjunta  

02 

Quantidade de 

funcionários insuficiente 

04  

 

 

EXPERIÊNCIAS E 

DIFICULDADES PARA A 

PRÁTICA DE EDUCAÇAO 

PERMANENTE EM SAÚDE 

 

Superlotação 04 

Muito atendimento / 

demanda  

11 

Treinamento fora do setor 

e fora do horário de 

trabalho 

 

02 

Falta de tempo 08 

Conversa pessoal ou em 

grupo 

05 TRATAMENTO DOS 

PROBLEMAS NO COTIDIANO 

NA EMERGÊNCIA 

 

Ouvir o outro 04 SEMEANDO A MUDANÇA NA 

EMERGÊNCIA 

 

Dar mais vez e voz 02 

Grupos de estudo 05 

Clube da revista 02 

Fonte: Elaboração da autora, 2019. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo apresentamos na íntegra, no item 4.1, o manuscrito “A Educação 

Permanente em Saúde em Hospital de Ensino: um desafio na perspectiva de Morin”, porque 

sua elaboração auxiliou na análise dos resultados desta pesquisa. Este artigo foi aceito na 

Revista Debates em Educação, da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), em 28 de janeiro 

de 2020. Encontra-se reproduzido conforme normas de submissão da revista em questão.  

Posteriormente, apresentamos a caracterização dos participantes da pesquisa e 

discussão das seguintes categorias temáticas que emergiram da coleta de dados: Educação 

Permanente em Saúde na perspectiva da interdisciplinaridade; experiências e dificuldades 

para a prática de Reuniões de Educação Permanente; e tratamento dos problemas no cotidiano 

da emergência e sugestões dos trabalhadores. 

  

4.1 Revisão integrativa/narrativa – artigo - Regras da Revista Debates em Educação da 

Universidade Federal de Alagoas 

 

A EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SAÚDE EM HOSPITAL DE ENSINO: UM 

DESAFIO NA PERSPECTIVA DE MORIN 

 

Renata Féo Couto¹; Marcos Paulo Fonseca Corvino²; Monica Tereza Machado3 

1 Universidade Federal Fluminense (UFF). Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa 

(EEAAC), Programa de Mestrado Profissional em Ensino na Saúde: Formação 

Interdisciplinar para o SUS. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: renata.feo@hotmail.com 

2 Universidade Federal Fluminense (UFF) Instituto de Saúde Coletiva (ISC) Programa de 

Mestrado Profissional em Ensino na Saúde: Formação Interdisciplinar para o SUS. 

Coordenador do Grupo de Estudos de Políticas Sociais em Saúde. Niterói, Rio de Janeiro, 

Brasil. E-mail: corvino.m@gmail.com  

3 Universidade Federal Fluminense (UFF) Instituto de Saúde Coletiva (ISC). Vice 

Coordenadora do Grupo de Estudos de Políticas Sociais em Saúde. Niterói, Rio de Janeiro, 

Brasil. E-mail: monicatcmachado@gmail.com  

RESUMO 

Objetiva-se refletir sobre as práticas da Educação Permanente em Saúde (EPS) em Hospitais de Ensino, 

cotejando o que há na literatura nacional aos pressupostos de Morin. Procederam-se à revisões integrativa em 

mailto:renata.feo@hotmail.com
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BDEnf, LiLACS e MedLine, de 2014 à 2018, que resultou em 3 artigos; e narrativa, com 18 referências, 2 

normativas; considerando os conceitos de “Interdisciplinaridade” e “Pensamento Complexo”, em 2 obras de 

Morin. Evidenciaram-se dificuldades em desenvolver EPS em hospitais, predominância da educação continuada, 

e entendimentos parciais nesses dois conceitos. A EPS, com sua inerente complexidade e desafios 

interdisciplinares, mostra potencial transformador em Morin, provocando novas abordagens que 

aprofundem/ampliem não só seu conhecimento filosófico, metodológico, mas operacional. 

Palavras-chave: Educação Permanente. Hospitais de Ensino. Prática Interdisciplinar. 

 

PERMANENT EDUCATION IN HEALTH IN A TEACHING 

HOSPITAL: A CHALLENGE IN THE PERSPECTIVE OF MORIN 

ABSTRACT 

The objective of the paper is to reflect on the practices of Permanent Education in Health (EPS) in Teaching 

Hospitals, comparing what is described in the Brazilian literature to the assumptions of Edgar Morin. An 

integrative review was carried out based on data from BDEnf, LiLACS and MedLine, from 2014 to 2018. The 

search resulted in 3 articles, to which 18 more references were added, besides 2 normative references, as well as 

narrative ones, all considering the concepts of “Interdisciplinarity” and “Complex Thinking” from 2 works by 

Morin. Difficulties in developing EPS in hospitals were evidenced, as well as the predominance of Continuing 

Education, and the partial understanding of these two concepts. The practice of EPS, with its inherent complexity 

and interdisciplinary challenges, shows transformative potential in Morin, encouraging new approaches that 

deepen / expand not only its philosophical and methodological knowledge, but also operational understanding. 

Keywords: Permanent Education; Teaching Hospitals; Interdisciplinary Practices. 

1 INTRODUÇÃO  

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é compreendida como aprendizagem no 

trabalho, mediante a incorporação do aprender e do ensinar ao cotidiano das organizações, de 

modo a garantir a aprendizagem significativa e a possibilidade de transformar as práticas 

profissionais. Ela parte dos problemas enfrentados na realidade e considera os conhecimentos 

e as experiências prévias dos sujeitos, por meio da problematização do processo de trabalho, 

tendo em conta que as necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam 

pautadas pelas necessidades de saúde dos sujeitos e populações. Os processos de 

formação/qualificação requerem, portanto, ações no âmbito da organização do trabalho, da 

interação com redes de gestão e de serviços de saúde, e do controle social no setor, em 

consonância com o Sistema Único de Saúde (SUS) e de acordo com as necessidades reais da 

população (VENDRUSCOLO et al., 2016). 

A EPS reconhece os profissionais de saúde como aprendizes e educadores inseridos 

em determinada comunidade e resgata o saber popular e a autonomia dos usuários. Sendo 

prerrogativa do SUS ordenar a formação de trabalhadores para a saúde no país de acordo com 
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a Lei Orgânica da Saúde, existe o desafio de superar o modelo hegemônico da atenção 

especializada na doença para a busca da lógica da integralidade. Nessa perspectiva, a EPS se 

coloca como uma estratégia importante para as transformações necessárias ao modelo de 

saúde vigente (ALMEIDA; CAREGNATO, 2016). 

Bedin et al., (2014) infere que é a percepção complexa do SUS, que faz com que ele 

seja visto como um holograma, como uma rede interdependente e interligada. Essa 

compreensão aponta para a necessidade de questionar o próprio sistema em sua formação 

linear e hierárquica. 

Ao identificar as atividades desenvolvidas pelos profissionais de saúde no 

desempenho de suas funções num âmbito hospitalar junto a equipe multiprofissional, verifica-

se a necessidade de consolidar a EPS como compromisso com o crescimento pessoal e 

profissional nos hospitais de ensino. Como estratégia, a EPS visa melhorar a qualidade da 

assistência e as relações do trabalho em equipe, e favorecer um processo de trabalho integral, 

humanizado e acolhedor, num cenário onde há uma dinâmica intensa e profissionais de 

diferentes áreas de formação.  

A EPS está pautada na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) 

instituída em 2004, através da Portaria nº 198/GM e é colocada como estratégia do SUS para 

a formação e desenvolvimento dos trabalhadores para o setor de saúde (Brasil, 2004). No seu 

Art. 1º item IV é colocado como uma das funções da PNEPS: 

Articular e estimular a transformação das práticas e de educação na saúde no 

conjunto do SUS e das instituições de ensino, tendo em vista a implementação das 

diretrizes curriculares nacionais para o conjunto dos cursos da área da saúde e a 

transformação de toda a rede de serviços e de gestão em rede-escola. (Brasil, 2004. 

p.45). 

Os Hospitais Universitários (HU’s) são entendidos como centros de formação de 

recursos humanos e de desenvolvimento de tecnologias para a área de saúde. São 

considerados locais de experimentação de novas tecnologias e procedimentos, de prestação de 

serviços de alta complexidade e ainda de formação e educação permanente dos profissionais 

da área da saúde. São reconhecidos como instituições indispensáveis ao sistema de saúde de 

qualquer país, em geral como referência de internação de determinada região. Eles exercem 

um papel político importante na comunidade inserida, visto sua escala, dimensionamento e 

custos projetados a partir da alta concentração de recursos humanos, tecnológicos, físicos e 

financeiros (ARAÚJO; LETA, 2014). 

É notória a necessidade de educação em qualquer segmento da sociedade, pois, para 

adquirir qualificação profissional faz-se necessário a educação permanente, tendo em vista, 

que a educação formal por si só não consegue dar conta de uma adequada formação ao 
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sujeito, devido ao leque de necessidades de conhecimento das mais variadas áreas  (PINTO et 

al., 2015). 

Pereira et al. (2018) refere que a EPS como estratégia educativa, realizada no espaço 

de trabalho, de produção e educação em saúde, apresenta-se como de grande contribuição 

para a melhoria da qualidade dos serviços e das condições de trabalho ao incorporar os 

princípios da problematização, a contextualização da realidade, as pedagogias inovadoras e o 

pensamento reflexivo. Percebe-se dificuldades em implementar processos de ensino 

aprendizagem, de modo crítico e participativo, que promovam mudanças nas diferentes 

realidades na área da saúde, prevalecendo a educação bancária, apesar de decorrida mais de 

uma década da institucionalização da EPS como política nacional.  

Para Almeida; Caregnato (2016), a proposta da EPS é a ruptura com o modelo de 

capacitações verticalmente reproduzidas e o rompimento com a pedagogia da transmissão de 

conhecimento. Acrescenta ainda que as capacitações e treinamentos são necessários para 

determinados procedimentos técnicos e específicos; entretanto, têm se mostrado ineficazes 

para a mudança do modelo de atenção biomédico vigente e para agenciar protagonismos com 

implicação dos atores na construção do seu saber e do seu processo de trabalho. 

Desse modo surge como uma grande inquietação, enquanto profissional de saúde e 

integrante das equipes de trabalho no SUS, a importância da prática da EPS no serviço 

hospitalar, considerando os vários desafios que se apresentam nesses cenários, especialmente 

em hospitais de ensino.  

Nesta perspectiva, é que se traz à reflexão os pensamentos de Edgar Morin, no que se 

refere a Interdisciplinaridade e Pensamento Complexo, no sentido de buscar paralelos com a 

Educação Permanente em Saúde em Hospitais de Ensino.  Ribeiro (2011) descreve Morin, 

como sociólogo francês, pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Científica e fundador do 

Centro de Estudos Transdisciplinares da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de 

Paris, é considerado um dos expoentes da contemporaneidade de expressão internacional. 

Formado em História, Direito e Geografia, adentrou na Filosofia, na Sociologia e na 

Epistemologia. 

Morin é um humanista ‘sem fronteiras’, tem como cerne de seu pensamento a 

elaboração de um método capaz de apreender a complexidade do real, tecendo severas críticas 

à fragmentação do conhecimento, propondo, assim, uma reforma do pensamento por meio da 

prática transdisciplinar (RIBEIRO, 2011). 

Vale destacar que tal reflexão se deu em função da escolha de um referencial teórico 

filosófico, durante a elaboração de dissertação no Mestrado Profissional de Ensino na Saúde 
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(MPES), na Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa (EEAAC) pela Universidade 

Federal Fluminense (UFF).  

O estudo apresenta como objetivo, refletir sobre as práticas da EPS em hospitais de 

Ensino, cotejando o que há na literatura nacional aos pressupostos de Morin, especialmente 

àqueles relacionados aos conceitos de “interdisciplinaridade” e “pensamento complexo”. 

 

2 MÉTODO 

Trata-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa, apropriada para discutir o 

estado da arte de um determinado assunto.  É constituída por uma análise ampla da literatura, 

sem estabelecer uma metodologia rigorosa e replicável em nível de reprodução de dados e 

respostas quantitativas para questões específicas, como explicitam Vosgerau; Romanowsk 

(2014). Esse procedimento é fundamental para a aquisição e atualização do conhecimento 

sobre uma temática específica, pois possibilita evidenciar novas ideias, métodos e subtemas 

que têm recebido maior ou menor ênfase na literatura selecionada. (ELIAS et al., 2012) 

Para contextualização temática sobre a EPS em Hospital de Ensino, foram recuperados 

artigos indexados nas bases de dados Bases de Dados de Enfermagem (BDEnf), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LiLACS) e Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MedLine), entre os anos de 2014 e 2018. Foram 

utilizados 7 (sete) mecanismos de busca com os seguintes descritores de forma isolada ou 

combinada: “educação continuada”, “hospitais de ensino”; “hospitais”; “atenção terciária à 

saúde”; “práticas interdisciplinares”; utilizado o termo “educação permanente” como 

sinônimo para a busca.  

Como critério de inclusão foi considerado as publicações que tivessem as expressões 

utilizadas nas buscas no título, resumo ou assunto que o texto se relaciona à EPS em âmbito 

hospitalar em artigos, teses e monografias. Os critérios de exclusão são publicações anteriores 

a 2014, publicações duplicadas e aquelas que após a leitura do título ou resumo não 

atenderem ao interesse do estudo. O resultado da busca pode ser observado no quadro 1 no 

tópico seguinte. Com relação a Morin, seus pressupostos relacionados a Interdisciplinaridade 

e Pensamento Complexo foram encontrados no Livro: “A Cabeça bem-feita: repensar a 

reforma, reformar o pensamento” (MORIN, 2017); e “Introdução ao pensamento complexo”. 

(MORIN, 2006).  

 

 



51 

 

3 RESULTADOS  

Para cumprir parte do objetivo e propiciar análise temática, realizou-se um 

levantamento de publicações, de 2014 à 2018, disponíveis no mês de dezembro de 2018 nas 

bases de dados BDEnf, LiLACS e MedLine.  

O quadro 1 mostra os 7 mecanismos de busca utilizados e as publicações encontradas 

com uso dos descritores e respectivos operadores booleanos. No mecanismo de busca 3 

(Educação continuada OR educação permanente em saúde AND atenção terciária a saúde) 

foram encontradas 6 publicações, porém nenhuma dela atendeu ao interesse do estudo. No 

mecanismo de busca 6 (Educação continuada OR educação permanente AND práticas 

interdisciplinares) encontrado 3 publicações, entretanto nenhuma delas atendeu ao interesse 

do estudo. No mecanismo de busca 7 (Educação continuada AND educação permanente) 

encontrado 25 publicações, no entanto 3 delas eram repetidas em duas bases de dados e 

somente outras 3 atenderam a temática do estudo. 

Além das três publicações selecionadas para o estudo, foram utilizados 2 livros de 

Edgar Morin, assim como 2 referências normativas político-institucionais pertinentes à 

Educação Permanente em Saúde, e outras 18 publicações relacionadas a temática do estudo, 

fruto de levantamentos assistemáticos da literatura, todas disponíveis nas Referências.  

QUADRO 1 - Artigos encontrados e selecionados nas bases de dados, Brasil, 2014-2018. 

MECANISMOS DE BUSCA BDEnf LiLACS MedLine Total OBSERVAÇÕES 

01 – Educação continuada OR 

Educação permanente 

- - - - Nada encontrado. 

02 – Educação continuada OR 

educação permanente AND 

hospitais de ensino 

- - - - Nada encontrado. 

03 – Educação continuada OR 

educação permanente em saúde 

AND atenção terciária a saúde 

- 01 05 06 Nenhuma das publicações 

interessou a temática do estudo.  

04 – Educação continuada OR 

educação permanente AND 

hospitais 

- - - - Nada encontrado. 

05 – Educação continuada OR 

educação permanente AND 

hospitais AND praticas 

interdisciplinares 

- - - - Nada encontrado. 

06 – Educação continuada OR 

educação permanente AND 

práticas interdisciplinares 

- 02 01 03 Nenhuma das publicações 

interessou a temática do estudo. 

07 – Educação continuada 

AND educação permanente 

03 23 02 25 03 Publicações repetidas em duas 

bases de dados. 03 artigos 

selecionados para o estudo, 

pertencentes à LiLACS. 

FONTE: Elaboração da autora, 2018.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Terminada a busca nas bases de dados descritas anteriormente, que obteve-se um 

resultado de três produções com perfil de acordo com o interesse do estudo. Conforme 

exposto a seguir no quadro 2, os referidos artigos foram selecionados e sistematizados; após 

leitura, fichamento e análise crítica que foram analisados conforme análise temática de 

conteúdo segundo Vosgerau; Romanowsk, (2014) e Elias et al., (2012). O quadro abaixo 

demonstra a sinopse do material auxiliar à análise do trabalho sobre educação permanente em 

saúde, segundo dados selecionados de interesse.  

O artigo 1 - Tecendo a educação permanente em saúde no contexto hospitalar: relato 

de experiência (ADAMY et al., 2017) apresenta em seu resultado, importante contribuição 

dos princípios da PNEP como ferramenta no processo de trabalho, e mudanças no serviço. 

Entretanto alguns desafios são recorrentes, como a rotatividade de funcionários nos setores e a 

infraestrutura adequada para o desenvolvimento de atividades. 

O artigo 2 – Educação permanente em saúde: metassíntese (MICCAS; BATISTA, 

2014) demonstra as dificuldades de se realizar a EP, exemplificando processos políticos, 

sociais, econômicos, desejos e demandas pessoais, pensamentos ideológicos, diferenças 

disciplinares profissionais e instituições formadoras. Além de dificuldades de infraestrutura 

material, de gestão e de recursos humanos. Desafio de implementar processos de ensino - 

aprendizagem através de ações crítico-reflexivas. Reafirma a necessidade de realizar 

propostas de EPS, envolvendo a participação de todos a fim de que sejam incorporadas novas 

mudanças na estrutura do trabalho e do ensino. 

O artigo 3 – Educação Permanente em saúde a partir de profissionais de uma 

residência multidisciplinar: estudo de caso (SILVA et al., 2014) demonstra que os integrantes 

da residência multiprofissional percebem que a EPS permeia sua formação, e possibilita a 

reflexão sobre suas práticas através de espaços coletivos. 
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Quadro 2 – sinopse de material auxiliar à análise do trabalho sobre educação permanente, segundo dados 

selecionados de interesse 

Título 

1- Tecendo a educação 
permanente em saúde no contexto 

hospitalar: relato de experiência 

2 - Educação permanente em saúde: 

metassíntese 

 

3 - Educação permanente em saúde a 
partir de profissionais de uma 

residência multidisciplinar: estudo de 

caso 

Periódico 
Revista de Enfermagem do 

Centro-Oeste Mineiro 
Revista de Saúde Pública Revista Gaúcha de Enfermagem 

Ano 2018 2014 2014 

Objetivo 

Relatar e provocar reflexões sobre 

a experiência desenvolvida junto 

ao programa de extensão de um 
curso de graduação em 

Enfermagem e sua inserção em 

um serviço de EPS hospitalar da 

região Oeste de Santa Catarina, 
Brasil. 

Realizar uma meta- síntese da 
literatura sobre os principais 

conceitos e práticas relacionadas à 

educação permanente em saúde. 

Identificar a percepção dos 
profissionais integrantes de uma 

residência multiprofissional sobre a 

Educação Permanente em Saúde. 

Metodologia 

/tipo de 

pesquisa 

Trata-se de um relato de 

experiência, com reflexão teórica, 
com apoio na literatura sobre a 

temática. Abordagem Qualitativa. 

Pesquisa bibliográfica de artigos 

originais em bases de dados. De 590 

artigos identificados, após a aplicação 

de critérios de inclusão e exclusão, 48 
foram selecionados para posterior 

análise, agrupados de acordo com os 

critérios dos principais elementos, e 

em seguida foram submetidos a meta 
-síntese. 

Abordagem qualitativa através de 
estudo de caso, com 16 profissionais 

integrantes de residência 

multiprofissional, em um hospital 

universitário, num município no 
interior do Estado do Rio Grande do 

Sul, Brasil. Coleta de dados em 2012 

através de entrevista, análise 

documental e observação sistemática, 
e analisadas de acordo com Análise 

de Conteúdo Temática.  

Principais 

resultados e 

conclusão 

Os princípios da PNEP vêm 
contribuindo como ferramentas 

no processo de trabalho, e 

mudanças institucionais. Apesar 

da aproximação entre ensino-
serviço potencializar a autonomia 

dos profissionais de saúde, alguns 

desafios são recorrentes, como a 

rotatividade de funcionários nos 

setores e a infraestrutura 

adequada para o desenvolvimento 

de atividades. 

As composições – saúde e educação e 

trabalho e educação – são envolvidas 

por processos políticos, sociais, 

econômicos, desejos e demandas 
pessoais, pensamentos ideológicos, 

diferenças disciplinares profissionais 

e instituições formadoras. Permeadas 

também por dificuldades de 
infraestrutura, de gestão e recursos 

humanos. Desafio de implementar 

processos de ensino - aprendizagem 

apoiados por ações crítico-reflexivas. 
Necessidade de realizar propostas de 

EPS, envolvendo a participação de 

todos a fim de que sejam 

incorporadas novas mudanças na 
estrutura do trabalho e do ensino. 

Os integrantes da residência 

multiprofissional percebem que a EPS 
permeia sua formação, possibilitando 

a reflexão sobre suas práticas e o agir 

multiprofissional como produtor de 

ações de saúde. 

Fonte: elaboração própria, 2019 

 

Os artigos analisados demonstram as potencialidades e fragilidades que permeiam a 

prática da educação permanente em saúde. Exemplificam a EPS como ferramenta para um 

processo de mudança (ADAMY et al., 2017; MICCAS; BATISTA, 2014); como espaços 

coletivos favorecendo a troca e reflexão sobre a prática (SILVA et al., 2014); espaço para 

integração de diferentes áreas de formação; e integração do ensino e serviço (MICCAS; 

BATISTA, 2014; SILVA et al., 2014). Como fragilidades percebe-se a rotatividade de 

funcionários; necessidade de infraestrutura; questões políticas, sociais, econômicas, desejos e 

demandas pessoais, pensamentos ideológicos, diferenças disciplinares profissionais e 

instituições formadoras. São também permeadas por dificuldades de infraestrutura material, 

de gestão e de recursos humanos (ADAMY et al., 2017; MICCAS; BATISTA, 2014). 
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Percebe-se com a busca nas bases de dados, a escassez de publicações em relação aos 

descritores em questão. A busca se torna prejudicada, a partir do momento que “Educação 

Permanente” tem como descritor o termo “Educação Continuada”, fato que traz uma gama de 

estudos voltado para a temática que diverge do conceito original de EP.  

Pensando na organização de rede envolvendo os três níveis de atenção à saúde, a 

literatura consultada demonstrou que ao pesquisar sobre EPS em hospitais nas bases de dados 

selecionadas para o estudo, observa-se poucas publicações a respeito, ficando visível uma 

prática mais vivenciada pelas equipes de atenção básica. Além disso, verifica-se dificuldades 

em se propor a EPS na atenção terciária devido, a equipes reduzidas; excesso de atividades; 

priorização do serviço em detrimento do conhecimento, do esclarecimento de dúvidas e de 

inovações próprias da evolução tecnológica. Tais questões trazem prejuízos ao atendimento à 

população que necessita do cuidado em saúde. (MICCAS; BATISTA, 2014). 

Para fins de sistematização das análises, juntaram-se dois importantes pontos 

subjacentes, não somente ao presente tema, ao se pensar na prática ou operacionalização dos 

processos de EPS; e embora imbricados, destacaram-se os conceitos trabalhados em Morin. 

 

4.1. A educação permanente em saúde em hospitais – fragilidades e 

potencialidades 

 O cotidiano de um hospital se configura como cenário da produção de problemas a 

serem desafiados e resolvidos segundo a ótica da EPS e do SUS. A implantação do SUS se 

constitui em um movimento contra hegemônico na atual conjuntura neoliberal, tanto no 

contexto brasileiro quanto internacional. Existem reflexões teóricas importantes sobre a 

necessidade de os profissionais de saúde possuírem um pensar-fazer, que extrapole um 

trabalho técnico hierarquizado, com interação social entre os profissionais com maior 

horizontalidade, possibilidade maior autonomia e criatividade dos agentes e maior integração 

da equipe. (SILVA et al., 2014). 

Em especial nos hospitais de ensino há constantes inovações técnico-científicas, o que 

requer atualização e qualificação permanente dos trabalhadores, dos gestores, estudantes e 

educadores atuantes nesse cenário. Esse movimento é intenso para todos os envolvidos, uma 

vez que, ao produzir saúde, os trabalhadores são instigados a refletir criticamente sobre o 

processo de trabalho, permitindo a sua transformação e reorganização. (ADAMY et al., 2017). 

No Brasil, a principal estratégia institucional para a qualificação dos profissionais do 

SUS é a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. A EPS busca superar os 
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tradicionais modelos de capacitação e de educação continuada, em que as atividades são 

pensadas e desenvolvidas alheias às necessidades reais dos serviços. A educação continuada é 

fundamentada na transmissão vertical de conhecimento com o intuito de atualizar novos 

enfoques, novos procedimentos ou novas tecnologias. (BISPO JUNIOR; MOREIRA, 2017). 

Por sua vez, a educação permanente em saúde é caracterizada pela aprendizagem no 

trabalho e para o trabalho. Parte do pressuposto de que aprender e ensinar são fatores 

indissociáveis e se incorporam no cotidiano dos serviços e na interação entre os profissionais. 

É uma concepção que norteia ações voltadas para o saber prático e transformador, pautada na 

interdisciplinaridade. Tem papel de destaque para a consolidação do SUS como processo 

social, frente ao protagonismo exercido pelos profissionais de saúde. (BISPO JUNIOR; 

MOREIRA, 2017). 

Para Silva et al., (2017), a EPS implica em transformação de processos de trabalho, 

com toda a equipe multiprofissional além de reforçar a relação das ações de formação com a 

gestão do sistema e dos serviços, com o trabalho da atenção à saúde e com o controle social. 

Ceccim (2005) concebe a EPS como o processo pedagógico que ocorre no trabalho, 

considerando a qualificação técnica e científica necessárias à atuação em saúde e salientando 

a lógica relacional que se dá entre as equipes, considerando as especificidades de cada local, 

território ou equipe de saúde. Acrescenta ainda que é um desafio necessário, ademais 

ambicioso, que demanda ações ousadas de transformação na formação dos profissionais de 

saúde. 

Como a EPS propõe uma prática pedagógica coerente com as necessidades dos 

serviços e do trabalhador, os profissionais têm oportunidade de aprender, discutir casos, ações 

e condutas de acordo com os objetivos do serviço, da situação ou problema apresentado, 

visando à qualidade e resolutividade na prestação do serviço de saúde. No entanto, há 

necessidade de se estabelecer estratégias para integrar as diretrizes da Política Nacional de 

Educação Permanente (PNEPS) no processo de trabalho. (WEIGELT et al., 2015). 

É preciso repensar as práticas, o modelo e os processos de trabalho, em um cenário em 

que se dispõe de um número de profissionais inadequado, com concentração desigual e 

preferência por grandes centros urbanos de desenvolvimento, impactos econômicos da lógica 

da especialização e dependência de tecnologias sofisticadas. Há ainda precocidade na 

formação especializada voltada predominantemente para o âmbito hospitalar, pautada em 

assistência biologicista e tecnologizante. (CECCIM, 2005). 

Os profissionais que atuam em hospitais, são submetidos ao estresse diário de lidar 

com o sofrimento, a doença e a morte, precisam construir uma rotina baseada na EPS, que os 
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tire de uma “zona de conforto”, ou seja, do fazer sempre da mesma forma, do mesmo jeito, e 

que em mundo de transformações e inovações, já não é mais favorável a este tipo de atitude. 

(ALMEIDA, 2017). 

Educar “no” e “para o” trabalho é o pressuposto da EPS. Os hospitais em si, são 

cenários de produção de cuidado, visando a integralidade, corresponsabilidade e 

resolutividade, (MICCAS; BATISTA, 2014) e ao mesmo tempo, espaço de produção 

pedagógica, pois concentram, o encontro entre trabalhadores, usuários e alunos de diversos 

cursos da área da saúde.  

O primeiro passo para provocar mudanças nos processos de formação é entender que 

as propostas não podem mais ser construídas isoladamente e nem de cima para baixo, 

hierárquicas. Elas devem fazer parte de uma grande estratégia, estar articuladas entre si e ser 

criadas a partir da problematização das realidades locais, envolvendo os diversos segmentos 

(BRASIL, 2005). As ações de EPS propõem o desafio da realização de análise coletiva, 

reflexão crítica sobre o processo de trabalho, elencando os problemas reais e buscando 

estratégias de enfrentamento, em uma postura dialógica e horizontal, atenta às 

particularidades das pessoas, lugares e saberes. (BRASIL, 2004). 

Este estudo revela a EPS em âmbito hospitalar, como um fato merecedor de maior 

atenção, uma vez que há necessidade de preparar as pessoas para as mudanças na saúde, e no 

contexto do trabalho em equipe, procurando-se conciliar as necessidades de desenvolvimento 

pessoal e em grupo com as da instituição e as da sociedade.  

 

4.2. A educação permanente em saúde na perspectiva da interdisciplinaridade  

No que se refere a inter, multi e transdisciplinaridade, Morin (2017) afirma a 

dificuldade de definição dos termos por serem polissêmicos e imprecisos, entretanto 

exemplifica que a noção de homem está fragmentada entre diversas disciplinas das ciências 

biomédicas e também entre as disciplinas das ciências humanas. Esses múltiplos aspectos de 

uma realidade humana complexa só podem adquirir sentido se, em vez de ignorarem esta 

realidade, forem religados a ela. Com certeza não é possível criar uma ciência do homem que 

anule por si só a complexa multiplicidade do que é o humano.  

Para Morin (2017) a interdisciplinaridade pode significar troca e cooperação. A 

multidisciplinaridade constitui uma associação de disciplinas por conta de um projeto ou de 

um objeto que lhes sejam comuns. No que concerne a transdisciplinaridade, trata-se 

frequentemente de esquemas cognitivos que podem atravessar as disciplinas, às vezes com tal 



57 

 

virulência, que as deixam em transe. Silva (2012) considera de fato que são os complexos de 

inter-multi-trans-disciplinaridade que realizaram e desempenharam um fecundo papel na 

história das ciências. Deste modo a disciplina, enquanto área ou áreas de conhecimento 

precisa ser simultaneamente aberta e fechada, e promover um conhecimento em movimento, 

isto é, que possibilite se conhecer, ao mesmo tempo, o todo e as partes. (SILVA, 2012). 

Morin (2017) infere que é preciso conservar as noções-chave que estão implicadas 

nisso, ou seja, cooperação; melhor, objeto comum; e, melhor ainda, projeto comum. Mesmo 

entendendo críticas a não originalidade e ideologia de Morin, seus diversos pontos de vista e 

uma série de suas contribuições convergem para correntes de pensamentos humanistas que 

são caras à política de educação permanente. (GOMES; JIMENEZ, 2009). 

Os desenvolvimentos disciplinares das ciências não só trouxeram as vantagens da 

divisão do trabalho, mas também os inconvenientes da superespecialização, do 

confinamento e do despedaçamento do saber. Não só produziram o conhecimento e 

a elucidação, mas também a ignorância e a cegueira. (Morim, 2017. 128p). 

Trabalhar a produção de conhecimento com base nos princípios do pensamento 

complexo implica em pensar as inter-relações entre as áreas do saber, na busca de objetivos 

comuns, proposta presente na abordagem interdisciplinar. Pensar de forma complexa e 

perceber o mundo dessa maneira no ambiente hospitalar, requer uma outra postura, uma outra 

visão de mundo questionadora dos discursos manipuladores e excludentes que, em muitos 

momentos de nossa história, estiveram e ainda estão presentes. (GARCIA, 2012). 

 Desse modo, os pensamentos de Edgar Morin vão ao encontro dos pressupostos da 

EPS, inclusive em âmbito hospitalar, considerando o indivíduo no seu contexto histórico, 

social e cultural, assim como a equipe de saúde que o assiste, a levar em conta os aspectos 

interdisciplinares mobilizados para atender as necessidades de cada usuário, família e 

coletividade.   

 

4.3. A educação permanente em saúde e o pensamento complexo  

Edgar Morin defende o pensamento complexo como uma maneira de repensar a 

realidade e a educação. Demonstra uma forma de sair de um padrão de pensamento 

cartesiano, que leva à fragmentação do conhecimento, negligenciando as relações que existem 

entre esses conhecimentos e que são essenciais à visão significativa do todo (MORIN, 2017). 

Repensar a realidade remete à EPS no sentido de se garantir espaços adequados para a 

reflexão sobre a prática, favorecendo o processo participativo de ensino e aprendizagem. 

(BRASIL, 2005). No pensamento complexo, de Morin, os antagonismos não se excluem, 
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sendo que a dinâmica das inter-relações entre os seres, seus comportamentos valorizam os 

embates de oposição (GARCIA, 2012). 

Brasil (2005) refere que através de rodas de conversas é possível potencializar o 

enfrentamento dos conflitos para transformação da realidade e favorecendo o protagonismo 

dos profissionais e usuários do SUS, visto que não existe um comando vertical e obrigatório, 

já que na roda todos podem influir e provocar movimento. Nessas rodas, pessoas que realizam 

as ações e os serviços do SUS e aquelas que pensam a formação em saúde dialogam 

livremente. Todos juntos, interagindo, identificam as necessidades e vão construindo 

estratégias, sempre buscando melhorar a qualidade, aperfeiçoar a atenção integral à saúde, 

popularizar o conceito ampliado de saúde e fortalecer o controle social. São rodas de debate e 

de construção coletiva. 

Para Morin (2006), a palavra Complexus significa o que está tecido junto, deste modo, 

há complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo.  

(...) a um primeiro olhar, a complexidade é um tecido (complexus: o que é tecido 

junto) de constituintes heterogêneos inseparavelmente associados: ela coloca o 

paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é 

efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, 

determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico (...) (MORIN, 

2006). 

Edgar Morin propõe a configuração de uma nova abordagem para o fazer ciência, um 

novo paradigma para a produção e reflexões acerca do conhecimento, que passa a valorizar o 

indivíduo-sujeito e os fenômenos em todas as suas dimensões. Um paradigma que se pauta na 

vida. A complexidade integra esse novo paradigma, percebida como grau de interações e 

relações que emergem e retroagem em um sistema, a partir da noção de um anel cíclico entre 

organização/ordem/desordem (GARCIA, 2012). 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo permite concluir que há poucas publicações relacionadas a educação 

permanente em saúde em hospital, sendo mais frequentes na atenção primária. Percebe-se 

também as dificuldades desde em se propor, e mais ainda em acontecer a EPS em hospitais, 

sendo mais frequente a educação continuada, seja pela dificuldade de entendimento entre os 

dois conceitos, seja pelo temor velado às mudanças no processo de trabalho de equipes 

fragmentadas, fragilizadas.  

A educação permanente, em sua complexidade, usufrui dos conceitos de Morin, no 

sentido da “Interdisciplinaridade” e do “Pensamento Complexo”, e estabelece paralelos entre 
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premissas da EPS em hospitais de ensino e referenciais do filósofo na perspectiva do 

pensamento complexo, permitindo repensar a realidade em conjunto, sob a ótica da inter-

multi-trans-disciplinaridade.  

De posse deste material espera-se contribuir e acrescentar novos subsídios para 

prementes debates sobre a prática da Educação Permanente, particularmente em âmbito 

hospitalar. A EPS, com sua inerente complexidade e desafios interdisciplinares, mostra 

potencial transformador em Morin, provocando novas abordagens que aprofundem/ampliem 

não só seu conhecimento filosófico, metodológico, mas operacional. 
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4.2 Caracterização dos participantes 

 

A pesquisa contou com 11 participantes (quadro 4), profissionais integrantes da equipe 

multidisciplinar do setor de emergência da instituição cenário da pesquisa. Houve um 

predomínio do sexo feminino, sendo 09 deste grupo, e 02 do sexo masculino. A idade dos 

entrevistados variou de 29 a 66 anos, sendo que 08 deles possuíam idade maior que 50 anos. 

Percebem-se participantes com vínculos empregatícios diferenciados, compreendendo a maior 

parte de 09 servidores estáveis, e os demais sendo contratos temporários com a União. Quanto 

aos cargos dos participantes da pesquisa, obteve-se 05 Técnicos em Enfermagem; 02 

Auxiliares de Enfermagem; 02 Enfermeiras, sendo, uma delas Enfermeira Assistencial, e a 

outra Coordenadora de Enfermagem; 01 Assistente Social e 01 Nutricionista.  

A equipe de enfermagem foi a maior parte entrevistada. Justifica-se por ser a maior 

força de trabalho no setor, e por apresentar maior boa vontade em responder às questões. Não 

se obteve êxito para a coleta de dados com a equipe médica, por não apresentarem tempo 

necessário para que a entrevista ocorresse. O tempo de trabalho no setor variou entre 1 ano e 7 

meses e 37 anos. Entretanto, 08 apresentaram mais de 5 anos na emergência do Hospital 

Universitário.  

Dentre os entrevistados, 09 referem nível superior com pós-graduação, e/ou dois 

cursos de graduação. Somente 02 deles (18,2%) apresentam apenas ensino médio. Os cursos 

de formação dos sujeitos foram: Enfermagem, Serviço Social, Psicologia, Contabilidade e 

Nutrição. Todos os participantes têm mais de 07 anos de formação no cargo que atualmente 

exercem na Universidade. Quanto ao turno de trabalho, 06 trabalham em plantões noturnos e 

05 no período diurno. 

A Emergência do Hospital cenário se divide em Box, Hipodermia e Emergência 

Pediátrica; entretanto, percebeu-se que grande parte dos servidores atua em todos os setores 

da emergência, devido a necessidade do serviço. Este grupo demonstra, assim, suficiência de 

tempo e experiência para conhecer o cotidiano institucional que se volta para resolução de 

seus processos de trabalho na emergência.  
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Quadro 5 - Caracterização dos participantes da pesquisa: 

Fonte: Elaboração da autora, 2018.  

 

4.3 Educação Permanente em Saúde na perspectiva da interdisciplinaridade 

Este item é a primeira categoria temática que emergiu das falas dos entrevistados 

sendo divido em duas subcategorias sendo descritas a seguir como: Definição de Educação 

Permanente em Saúde pelos entrevistados e a Interdisciplinaridade e sua aplicabilidade na 

Emergência. 

  

4.3.1 Definição de Educação Permanente em Saúde pelos entrevistados 

Quando questionado sobre o que é a EPS aos participantes, percebe-se que a maior 

parte deles a entende como oportunidade de atualização e aprimoramento, exemplificam que 

acontece na chegada de novos equipamentos, técnicas e medicamentos, e também a 

relacionam com a melhoria da qualidade da assistência. Deste modo, apesar da EC e a EP 

PARTICIPANTES SEXO TIPO DE 

VÍNCULO 

CARGO TEMPO 

DE 

SERVIÇO 

NO 

SETOR 

FORMAÇÃO TEMPO DE 

FORMAÇÃO 

NO CARGO 

ATUAL 

SETOR DA 

EMERGÊNCIA 

TURNO DE 

TRABALHO 

P01 F RJU Téc. em 

Enfermagem 

20 anos Graduação em 

enfermagem 

com 

especialização 

32 anos Emergência 

Pediátrica 

Plantão 

noturno 

P02 F Contrato 

temporário 

Assistente 

Social 

3 anos e 6 

meses 

Graduação em 

Serviço Social 

20 anos Emergência 

Pediátrica, Box e 

Hipodermia 

Plantão 

diurno 

P03 F RJU Téc. em 

Enfermagem 

33 anos Graduação em 

enfermagem e 

Psicologia 

36 anos Emergência 

Pediátrica 

Plantão 

diurno 

P04 F RJU Téc. em 

Enfermagem 

5 anos Graduação em 

enfermagem 

com 

especialização 

12 anos Hipodermia Plantão 

noturno 

P05 F Contrato 

temporário 

Enfermeira 1 ano e 7 

meses 

Graduação em 

enfermagem 

com 

especialização 

10 anos Box Plantão 

diurno 

P06 F RJU Téc. em 

enfermagem 

37 anos Ensino Médio 38 anos Box Plantão 

Noturno 

P07 F RJU Coord. de 

Enfermagem  

3 anos e 8 

meses 

Graduação de 

enfermagem 

com 

especialização 

7 anos Emergência 

Pediátrica, Box e 

Hipodermia 

Rotina 

P08 M RJU Aux. de 

enfermagem 

28 anos Ensino médio 40 anos Emergência 

Pediátrica 

Plantão 

noturno 

P09 M RJU Aux. de 

enfermagem 

6 anos Graduação de 

enfermagem 

com 

especialização 

25 anos Box Plantão 

noturno 

P10 F RJU Téc.em 

Enfermagem 

15 anos Ciências 

contábeis e 

Serviço Social 

20 anos Emergência 

Pediátrica 

Plantão 

noturno 

P11 F RJU Nutricionista 26 anos Graduação em 

Nutrição e 

especialização 

36 anos Emergência 

Pediatrica, Box e 

Hipodermia 

Plantão 

diurno 
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produzirem uma relação complementar e não excludentes, fica explícito o conflito entre esses 

dois conceitos. O que pode ser observado nas falas a seguir:  

“Uma modalidade cujo propósito é buscar sempre o aprimoramento dos 

profissionais de enfermagem para que eles possam estar sempre atualizados dentro 

do contexto de saúde. O objetivo principal é estar sempre promovendo atualização 

dos profissionais dentro do que ele exerce para uma melhor assistência aos 

pacientes.” (P01) 

“Um aprendizado contínuo à medida que vai chegando novas técnicas, novos 

aparelhos, novos medicamentos.” (P06) 

 “É a oportunidade do profissional de se atualizar em novos procedimentos, novas 

técnicas, para melhoria do serviço e para a prestação de uma assistência melhor.” 

(P10) 

 

A educação continuada é definida como um conjunto de atividades educativas para 

atualização do indivíduo, onde é oportunizado o desenvolvimento do funcionário, assim como 

sua participação eficaz no dia a dia da instituição (CUNHA; MAURO, 2010). Ceccim (2005) 

infere que, ao mesmo tempo em que ocorre uma atualização das práticas em saúde, segundo 

os mais recentes aportes teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis, 

insere-se uma necessária construção de relações e processos que passam pelo interior das 

equipes em atuação conjunta, considerando os agentes, as práticas organizacionais, a 

instituição e/ou o setor da saúde e as práticas interinstitucionais e/ou intersetoriais, as quais 

implicam em políticas que se inscrevem nos atos de saúde (CECCIM, 2005).  

Para a construção de relações e processos que envolvam os funcionários no contexto 

da complexidade e da inter-multi-transdiciplinaridade, se faz necessário a prática da Educação 

Permanente em Saúde, que se difere consideravelmente da Educação Continuada, de modo 

que a EPS é entendida como espaço de problematização, reflexão, diálogo e construção de 

consensos, está fundamentada na concepção de educação como transformação e 

aprendizagem significativa, na valorização do trabalho como fonte do conhecimento, voltada 

para um olhar multiprofissional, interdisciplinar e as práticas sociais e relacionada à 

concepção da integralidade (PEDUZZI et al., 2009). 

Um pequeno grupo demonstra através de sua fala uma relação direta com o real 

conceito de EPS:  

“[A] educação permanente é a cada dia uma troca, uma experiência entre os 

profissionais.” (P02) 
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“A educação permanente é uma forma de você educar o trabalhador, o profissional, 

o grupo que faz parte da instituição, isso se inclui os pacientes também, de forma a 

melhorar a qualidade da assistência, a mudança de comportamentos e atitudes, 

visando a uma melhoria no quadro geral da assistência.” (P04) 

“São ações que visam a melhoria de problemas do cotidiano.” (P07) 

 

O participante P02 refere à palavra “troca”, termo que produz relação direta com a 

EPS, devido à possibilidade de discussão, dando voz a todos os participantes, tornando-os 

protagonistas, sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem através da roda, de forma 

horizontal. A roda serve para alimentar circuitos de troca, mediar aprendizagens recíprocas 

e/ou associar competências. É por estarem em roda que os parceiros criam possibilidades à 

realidade, recriam a realidade e/ou inventam realidades segundo a ética da vida que se anuncia 

nas bases em que são geradas (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 

O participante P04 inclui na EPS os pacientes, além da mudança de comportamento e 

atitudes; e melhoria da assistência. Outro participante (P07) cita a melhoria dos problemas do 

cotidiano. 

Nessa perspectiva nos reportamos a Ceccim e Feuerwerker (2004) onde referem que a 

formação para a área da saúde deveria ter como objetivos a transformação das práticas 

profissionais e da própria organização do trabalho, e estruturar-se a partir da problematização 

do processo de trabalho e sua capacidade de dar acolhimento e cuidado às várias dimensões e 

necessidades de saúde das pessoas, dos coletivos e das populações. O conceito de quadrilátero 

da formação, que contempla ensino – gestão – atenção/serviço – controle social (figura 1), 

nasceu em 2003. A qualidade da formação passa a resultar da apreciação de critérios de 

relevância para o desenvolvimento tecnoprofissional, o ordenamento da rede de atenção e a 

alteridade com os usuários. 
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Figura 1 - Representação do quadrilátero da formação 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Ceccim e Feuerwerker (2004) 

 

Ceccim e Feuerwerker (2004) situam a formação dos profissionais de saúde como um 

projeto educativo, que extrapola a educação para o domínio técnico-científico da profissão e 

se estende pelos aspectos estruturantes de relações e de práticas em todos os componentes de 

interesse ou relevância social, permitindo assim que o cotidiano de relações da organização da 

gestão setorial e estruturação do cuidado à saúde se incorpore ao aprender e ao ensinar, 

formando profissionais para a área da saúde, mas formando para o SUS. 

 

4.3.2 A Interdisciplinaridade e sua aplicabilidade na Emergência  

 

Na perspectiva da interdisciplinaridade, quando questionado o que os participantes 

entendem sobre a interdisciplinaridade ou integração entre as diferentes áreas do 

conhecimento, e como ela se aplica no cotidiano de trabalho na emergência, de modo 

majoritário demostram entender sua importância para o trabalho, entretanto afirmam que ela 

não se aplica no cotidiano do setor, apesar de existir um esforço tal:  

 “São várias áreas, vários setores que se articulam para tratar um mesmo assunto. As 

diversas categorias profissionais se reunindo para conseguir uma melhoria, um 

avanço para a assistência à saúde.” (P04) 
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“É importante a participação de diferentes profissionais na emergência, ter um bom 

relacionamento, convívio, em prol de melhorias do setor.” (P08) 

“Várias disciplinas juntas para atuar num mesmo propósito. Eu acho isso bom, você 

ter além do médico, o enfermeiro, os fisioterapeutas, o corpo de enfermagem 

formado para dar assistência conjunta e integral ao paciente.” (P09) 

 

Silva e Pinho (2017) citam que a interdisciplinaridade visa entrelaçar os diferentes 

conhecimentos disciplinares. Portanto, cabe situar que a palavra interdisciplinaridade é 

composta pela conjunção do prefixo inter – que significa ação recíproca, e disciplinar – termo 

que diz respeito à disciplina, referindo-se, assim, à ação pela qual se efetua o esforço para 

correlacionar disciplinas, descobrir uma axiomática comum entre elas no intuito de 

proporcionar um aprendizado consubstanciado, concomitantemente, por diferentes saberes. 

Acrescentam ainda que interdisciplinaridade vem se constituindo como possibilidade 

de mudanças nas ações e nas práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito formativo, as 

quais, tendo por base esse referencial, podem deixar de ser mecânicas e reprodutivas, para 

serem pensadas e repensadas como uma construção complexa e que possam envolver 

diferentes áreas do conhecimento, um olhar mais amplo e abrangente sobre as situações que 

afloram no contexto educativo. De tal modo, as ações pedagógicas são visualizadas como 

fatores essenciais para o desenvolvimento de novos conhecimentos, de novas competências 

pessoais e profissionais, e das relações intersubjetivas (SILVA; PINHO, 2017). 

Morin (2013) refere que por “interdisciplinaridade” entende-se o conjunto de 

disciplinas distintas, em que cada qual afirma os seus próprios conceitos, direitos e primazias 

em relação às exigências das demais disciplinas, podendo haver trocas e cooperação, na 

tentativa de superar a fragmentação. 

Quando questionado sobre como a interdisciplinaridade se aplica no setor de 

emergência, percebe-se que, apesar do interesse e do esforço demonstrado em algumas falas, 

ela não acontece:  

“Se aplica a partir do momento que cada um sair do seu quadrado e começar a 

enxergar o papel do todo com um único objetivo que é o restabelecimento da saúde 

de quem se encontra internado aqui. Então na emergência isso não acontece 

mesmo.” (P04) 

“Não se aplica. Os ideais são diferentes, médicos com médico, os enfermeiros são 

mais ligados aos técnicos. Os médicos em sua maioria veem a enfermagem como 

braçal. Não há um trabalho junto. Eu vejo que os médicos são os maiorais e não é 

assim, a enfermagem tem que trabalhar junto, numa integralidade com eles. E não 
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existe isso aqui. Não tem fisioterapia aqui na emergência. A nutrição trabalha um 

pouco junto com a gente. O serviço social a meu ver não tem muita interação. 

Também não tem psicologia atuando junto, é importante devido ao perfil oncológico 

e paliativo dos pacientes.” (P05) 

“Não se aplica, cada um exerce sua função, é muito corrido, não dá tempo de nada. 

Quando precisam de alguma coisa da enfermagem eles falam com a gente. Não 

existe reunião entre esses profissionais. Nunca aconteceu e provavelmente nunca 

acontecerá.” (P06) 

 

Nas falas transcritas percebe-se que há uma tentativa e interesse em trabalhar de forma 

interdisciplinar. A própria demanda de trabalho requer essa atuação, os funcionários percebem 

isso, principalmente pelo perfil oncológico de pacientes no setor; entretanto, não há êxito, 

referem que não há tempo devido a dinâmica intensa de trabalho na emergência:  

“Não é em todos os pacientes. Quando é um caso social sério, que chama atenção, 

inclusive a acessibilidade do paciente fora daqui para encaminhamento, aí é 

importante que esteja toda a equipe, a opinião médica, a nutrição. Em outros casos, 

atuamos mais isoladamente.” (P01) 

“Atualmente a gente está conseguindo trabalhar um pouquinho mais a 

interdisciplinaridade, porque a gente tem um chefe médico que tem um bom 

relacionamento com ele, a gente consegue, ou estamos tentando pelo menos pactuar 

ações que peguem todo o grupo, não só a enfermagem, mas também a medicina. Aí 

agora está começando a ter a fisioterapia, mas não é própria do serviço de 

emergência, então a gente não consegue pegar eles para conversar.” (P07) 

 

Fazenda (2003) acrescenta que, para que a interdisciplinaridade se efetive como 

atitude, é necessário o rompimento das barreiras disciplinares. É, em outras palavras, 

transgredir as grades das gaiolas epistemológicas, permitindo a aventura de ir além das 

limitações consensualmente impostas. Assumindo essa lógica, torna-se imprescindível uma 

decisão pessoal mediada por uma postura de abertura e flexibilidade, que permita um diálogo 

permanente, propiciador de um envolvimento constante, como premissa constituinte da 

interconectividade entre saberes e das trocas disciplinares. 

 

4.4 Experiências e dificuldades para a prática de Educação Permanente 

Quando questionado aos participantes se eles já haviam tido alguma experiência ou 

reuniões de EPS na emergência e como teriam acontecido, fica evidenciado que ocorrem 

esporadicamente cursos e treinamentos, quando chega algum equipamento e quando há 
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necessidade de atualização de novas técnicas e protocolos. Essas falas são específicas do 

pessoal da enfermagem, ou seja, enfermeiros, técnicos e auxiliares, e os participantes citam 

que as reuniões são restritas a esta categoria. Entretanto, elas fogem do conceito de educação 

permanente - sem desmerecer a educação continuada, pois tem sua importância e se faz 

necessária para os serviços de saúde - portanto, a demanda de treinamentos deve emergir dos 

problemas que acontecem no cotidiano da equipe, discutidos em reuniões de EPS. 

“Já tive em relação, acho que está inserida dentro do contexto da EP, [...] quando 

chega algum equipamento no hospital, a empresa dá treinamento. Ocorre 

semestralmente. [... É]  sempre muito produtivo, proveitoso. Foi a pessoa designada 

pra nos trazer as devidas informações, quando é em relação a equipamento, eles nos 

apresentam o equipamento e nos dão a oportunidade de testar e manusear.” (P01)   

“Havia reuniões, mas não eram reuniões de educação permanente. [... A] chefia 

colocava os pontos que ela precisava tratar, a gente ouvia e comentava alguma coisa. 

Nada muito voltado para a educação permanente, não. Alguns treinamentos sobre 

novas técnicas de punção venosa, alguma mudança de protocolo. Nada que vise 

ouvir o trabalhador para mudar outros aspectos.” (P04) 

“Só acontece de dia. Às vezes à noite, quando chega um aparelho novo, ou 

medicamento que a gente desconheça, alguém passa as orientações. À noite não tem 

como precisar, mas durante o dia sempre tem. Na emergência é bem menos, mas 

eles fazem treinamentos nas salas pelo hospital, abertos pra todos os funcionários da 

enfermagem; dependendo do assunto colocam à noite também, pegando os 3 turnos. 

Teve de punção venosa. Os equipamentos, quando chegam, eles fazem no setor.” 

(P06) 

“Sim, a lavagem das mãos e os significados de você atender com qualidade e 

garantia de assistência ao paciente. Duas vezes ao ano. Partindo do setor de 

emergência isso não costuma acontecer. Mas aconteceu no meio do ano passado 

[...], teve uma semana de reunião para passar novos protocolos. Ela fez com a 

enfermagem e convidou os médicos. Só teve um médico que aceitou fazer, os outros 

se recusaram.” (P09) 

 

Davini (2009) destaca que a lógica da educação continuada baseia-se na atualização de 

conhecimento específico e individual, caracterizada pela técnica de transmissão de 

informações, desenvolvida em ambiente didático com fins de atualização. É, ainda, pautada 

em estratégia descontinuada de capacitação, isto é, caracterizada pela realização de cursos 

sem sequência constante, e dirigida a categorias profissionais, desconsiderando a perspectiva 

de equipes.  

Em contrapartida, a educação permanente inverte a lógica, pois representa uma 

mudança na concepção e na prática de capacitação dos profissionais, incorporando o ensino e 

o aprendizado no cotidiano dos mesmos, tornando o saber e o fazer mais próximos. Ela coloca 

“as pessoas como sujeitos críticos e reflexivos sobre as práticas, responsáveis pela construção 
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do conhecimento e de alternativas de ação, não os tornando meros receptores. Assim, amplia 

o espaço educativo, transferindo o mesmo para o interior dos setores de trabalho” (DAVINI, 

2009, p. 44). 

Os entrevistados das demais profissões em sua maioria negam experiências com 

reuniões de EP, ou mesmo entendidas como EC, entretanto é citado que em alguns casos 

sociais sérios, há atuação conjunta do profissional médico, serviço social e às vezes nutrição.  

 “Não. Nem dentro do setor nem fora da emergência. Infelizmente eu não tive. Eu 

nunca participei, mas eu sei que enfermagem participa. Eu nunca fui convidada eu 

acho que são reuniões através de cursos que assim eles vão ministrando os cursos 

voltados para cada área.” (P11) 

 

Chamou atenção que um dos entrevistados refere que acontece, porém mais 

frequentemente no nível de chefias. 

“Já tive na chefia. Na chefia às vezes têm. O nome é educação permanente, mas a 

gente sempre discute caso. Só com a chefia. A gente não tem o hábito de Rounds 

não. Mas algumas vezes a gente trabalha em conjunto, em alguns casos sociais 

específicos, especiais, aí tem uma abordagem mais ampla.” (P02) 

 

Peduzzi et al. (2009) infere que a educação no trabalho insere-se num contexto tenso, 

em que há possibilidade tanto de meramente reproduzir a tecnicidade e a normatividade do 

trabalho como de configurar oportunidades de recomposição dos processos de trabalho, de 

modo que os trabalhadores da saúde possam reconhecer, negociar e responder de forma mais 

pertinente às necessidades de saúde dos usuários e da população, buscando assegurar direitos 

e qualidade na prestação de serviço, na perspectiva do fortalecimento do SUS. 

De forma majoritária, os entrevistados entendem que há muitas dificuldades para 

praticar a EPS na emergência - lembrando que a maior parte deles entende a EPS como cursos 

de atualização e aperfeiçoamento. A grande demanda de trabalho e a insuficiência de recursos 

humanos são bastante citadas pelos entrevistados, em consonância com Miccas e Batista 

(2014), que inferem dificuldades em se propor a EPS na atenção terciária e quaternária, 

devido a equipes reduzidas; excesso de atividades; priorização do serviço em detrimento do 

conhecimento, do esclarecimento de dúvidas e de inovações próprias da evolução tecnológica. 

Acrescentam ainda que tais questões trazem prejuízos ao atendimento à população que 

necessita do cuidado em saúde.  
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“Sim porque é um setor complexo com muito atendimento, quantidade de 

funcionários insuficientes e não tem como ficar parado e deixar de atender as 

urgências que chegam que são muitas e chegam toda hora.” (P06) 

“Eu vejo sim, porque a emergência tem um número de pacientes muito superior ao 

número de profissionais que temos para atender. Então sempre temos dificuldades 

no que se diz em dispensar um tempo para poder fazer qualquer treinamento. Mas 

isso é muito importante, todas as vezes que tem eu aproveito muito. Porque às vezes 

tem treinamento fora do setor, mas nunca é um horário adequado pra mim.” (P09)  

“Eu vejo dificuldade sim, porque a emergência é um setor que falta material 

humano, ela está abarrotada de pacientes, são poucas pessoas para atendimento. 

Então o doente fica mal assistido e você acaba não tendo tempo nem para pensar. É 

pensar em fazer só aquilo certinho e não errar. Então é impossível você pensar em 

outra coisa. Lá a gente se sente até um robô, entendeu?” (P11) 

 

Ceccim (2005) refere que é preciso repensar as práticas, o modelo e os processos de 

trabalho, em um cenário em que se dispõe de um número de profissionais inadequado, com 

concentração desigual e preferência por grandes centros urbanos de desenvolvimento, 

impactos econômicos da lógica da especialização e dependência de tecnologias sofisticadas. 

Há ainda precocidade na formação especializada voltada predominantemente para o âmbito 

hospitalar, pautada em assistência biologicista e tecnologizante. 

“[...] Existe uma política dentro da instituição no que diz respeito ao serviço de 

enfermagem, de querer fazer ser uma tendência de padronização. Na minha visão 

isso não existe. Existe coisas que são características individuais de cada setor. São 

necessidades distintas. Mas o que eu vejo são poucas ações, somente da comissão de 

curativo, e quanto aparece é geral, e não específico para o setor de emergência. 

Recentemente foi instaurado um protocolo de sepse, mas isso nunca chegou à equipe 

de enfermagem da emergência pediátrica. Eu sei que ele existe, colaram um cartaz, 

mas nunca foi discutido com a equipe.” (P03) 

“Eu acho que a maior dificuldade é que o corpo gestor tenha conhecimento do que é 

a educação permanente e a forma de trabalhar isso com os profissionais. Tem espaço 

pra isso, tem uma organização de escala que favorece esse tipo de trabalho. Mas eu 

acho que é a falta de conhecimento do gestor do que é a política de educação 

permanente.” (P04) 

 

Percebe-se que há um esforço por parte da instituição de promover treinamentos para 

as equipes que, no entanto, foge aos princípios da EPS. Percebe-se que os funcionários 

gostam e têm interesse em participar desses encontros; entretanto, quando ocorrem, não são 

no setor da emergência, e na maior parte das vezes, também fora do horário de trabalho, o que 

dificulta o acesso para muitos, devido à mobilidade e pelo fato de que muitos possuem um 

segundo vínculo de trabalho. Quando ocorre dentro no horário de trabalho, os servidores têm 
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que sair do setor e torna inviável a participação de todos os integrantes da equipe de plantão 

em detrimento da assistência contínua no setor.   

Lavich (2014) refere que as dificuldades podem estar relacionadas às características 

específicas das instituições públicas hospitalares, principalmente as referenciadas para a alta 

complexidade. Essas instituições abarcam uma maior demanda de usuários. Dessa forma, 

comprometem sua capacidade funcional e estrutural canalizando as ações das equipes para a 

assistência. Neste contexto, os desafios precisam ser superados para tornar a EPS viável e 

efetiva. Para ser permanente e contínua, e para garantir sua efetividade, a EPS precisa ser 

incluída no cotidiano de trabalho como parte da carga horária do profissional.  

“Por motivos como tempo, devido ao horário em que essas reuniões são propostas. 

Cada um tem uma dificuldade, muitas vezes o funcionário sai correndo pra outro 

serviço. Às vezes as reuniões são agendadas para um horário que não é acessível a 

muitos.” (P01) 

 “Não vejo dificuldade a não ser a disponibilidade do profissional que vai fazer as 

reuniões, passar pra todas as equipes. Aqui tem 02 técnicos e 01 enfermeiro, daí tem 

que ir 01 técnico só. Mas se fosse no setor durante o horário de trabalho seria bem 

mais fácil. Até mesmo pra equipe colocar a sua demanda e suas dificuldades, seria o 

ideal. (P10) 

 

Esta observação vai de encontro à afirmação de Pereira et al. (2018), onde refere que 

percebem-se dificuldades em implementar processos de ensino-aprendizagem, de modo 

crítico e participativo, que promovam mudanças nas diferentes realidades na área da saúde, 

prevalecendo a educação bancária, apesar de decorrida mais de uma década da 

institucionalização da EPS como política nacional. 

Para Almeida e Caregnato (2016), a proposta da EPS é a ruptura com o modelo de 

capacitações verticalmente reproduzidas e o rompimento com a pedagogia da transmissão de 

conhecimento. Acrescenta ainda que as capacitações e treinamentos são necessários para 

determinados procedimentos técnicos e específicos; entretanto, têm se mostrado ineficazes 

para a mudança do modelo de atenção biomédico vigente e para agenciar protagonismos com 

implicação dos atores na construção do seu saber e do seu processo de trabalho. 
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4.5 Tratamento dos problemas no cotidiano da emergência  

 

Quando questionado de que forma são tratados os problemas no cotidiano de trabalho 

na emergência, percebe-se que há um empenho na tentativa de resolvê-los de forma pontual, 

através de conversa pessoal ou em grupo, a depender do problema.  

“Na maioria das vezes é tratado em grupo quando algo não está fluindo bem, quando 

há necessidade de trazer uma conscientização ao grupo, visando à melhoria, o bom 

andamento, a questão de mantermos o ambiente harmônico. Com chefia e pessoal da 

enfermagem.” (P01) 

“São tratados de forma pontual. A partir do momento que o problema é identificado, 

é feito alguma intervenção ou não.” (P04) 

 

Os problemas de um setor de emergência apresentam-se como um grande desafio a ser 

trabalhado: problemas de ordem relacional entre as equipes, usuários e profissionais de saúde; 

problemas técnicos, de falta de recursos humanos, falta de insumos e grande demanda de 

trabalho. 

As situações de conflito como problema de ordem relacional surgem quando as 

pessoas se colocam em posições antagônicas, a partir das suas divergências de percepção e de 

ideias, sendo essas inevitáveis e necessárias à vida grupal. Assim, os conflitos organizacionais 

têm caráter positivo, quando são utilizados como fatores desencadeantes de mudanças 

pessoais, grupais e organizacionais, que impulsionam o crescimento pessoal, a inovação e a 

produtividade. Entretanto, esses podem tornar-se prejudiciais à organização, se não forem 

conduzidos corretamente, interferindo de forma negativa na motivação dos trabalhadores 

(SPAGNOL, 2010). 

“São resolvidos através da rotina, da coordenação de enfermagem. Todos os 

problemas a gente passa pra ela, pra tentar resolver. O maior problema da gente 

aqui, infelizmente, são os médicos. Não tem uma integração. Daí a coordenação 

conversa com eles para tentar resolver os problemas.” (P05) 

“São conversados dependendo do teor do problema, porque alguns são só a níveis 

gerenciais, mas quando é mais assistencial, e incluem as outras áreas, a gente tenta 

conversar o que é o correto na elaboração daquele problema e conversa com todo 

mundo da equipe. Infelizmente algumas pessoas são bem difíceis, a gente trabalha 

com humanos, então, nem todos aceitam algumas recomendações. Mas a gente vai 

lutando para isso.” (P07) 
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“A gente leva até a chefia esperando uma solução. A chefia conversa pessoalmente.” 

(P08) 

 

Vendrusculo et al. (2016) infere que a EPS parte dos problemas enfrentados na 

realidade e considera os conhecimentos e as experiências prévias dos sujeitos, por meio da 

problematização do processo de trabalho, tendo em conta que as necessidades de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades de saúde dos sujeitos e 

populações.  

Silva et al. (2014) acrescenta que o cotidiano de um hospital se configura como 

cenário da produção de problemas a serem desafiados e resolvidos segundo a ótica da EPS e 

do SUS. A implantação do SUS se constitui em um movimento contra hegemônico na atual 

conjuntura neoliberal, tanto no contexto brasileiro quanto internacional. Existem reflexões 

teóricas importantes sobre a necessidade dos profissionais de saúde possuírem um pensar-

fazer, que extrapole um trabalho técnico hierarquizado, com interação social entre os 

profissionais com maior horizontalidade, possibilidade maior autonomia e criatividade dos 

agentes e maior integração da equipe.  

De outro modo, os demais entrevistados afirmam haver grande dificuldade para o 

tratamento dos problemas do setor, o que pode ser observado a seguir: 

“Joga tudo pra debaixo do tapete! E quando você insiste muito em ressaltar o 

problema, o problema passa ser pessoal. Fulano que é uma pessoa problemática. [...] 

A última reunião que eu fui, aqui na emergência, foi no posto de enfermagem, em 

pé. Então você vê, como que você pode verdadeiramente colocar problemas graves, 

problemas de relacionamento dentro da equipe, no posto de enfermagem em pé. 

Onde você tem uma pauta que ocupa 1 hora e pauta da chefia ocupa 45 minutos e os 

outros todos têm que se resolverem, falarem dos seus problemas, acharem uma 

solução em 15 minutos. É difícil!” (P03) 

“[E]u não vejo ninguém tentando resolver os problemas entendeu? A gente quando 

leva os problemas a pessoa fala ‘ah está bom, vou resolver isso!’, mas o problema 

não se resolve.” (P09) 

“Olha, eu trabalho à noite, a gente leva nossos problemas primeiro pra enfermeira do 

setor, pra gerência e fica assim. Na verdade, a gente não vê uma solução que nos 

beneficie. O interesse sempre é da instituição.” (P10) 

 

Lavich (2014) refere que, apesar de serem referência, os HUs possuem dificuldades 

em melhorar sua capacidade de exercer atividades mais complexas de assistência, ensino e 

pesquisa devido ao excesso de demandas a serem atendidas. Essa situação se agrava quando a 
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rede básica de serviços de saúde não consegue ser a “porta de entrada” para o sistema de 

saúde, tornando os hospitais públicos o grande abarcador dessa demanda. Em consequência, 

observa-se uma predominância de funções assistenciais em detrimento das demais, 

comprometendo a função de um Hospital Universitário, qual seja, desenvolver o ensino, 

pesquisa e assistência. 

Algumas falas nos chamam a atenção para a sobrecarga de trabalho, recursos humanos 

(RH) insuficientes, estresse e cansaço que acomete os servidores desse setor:   

“A gente da enfermagem, super-atarefado, passa para a coordenação e ela que 

soluciona para lá e traz a solução pra gente as orientações de como agir na situação, 

como evitar que aconteça, a hora certa de passar pra outra pessoa resolver.”(P06) 

“Olha, eu digo a você que atualmente é um “salve-se quem puder”, entendeu? 

Porque a gente tem um número de nutricionistas reduzidíssimo, todas nós estamos 

acumulando dois andares, mais da metade do nosso quantitativo aposentou [...]. E 

você acaba se defendendo da maneira que pode e aí alguém liga pra chefia 

reclamando de alguma coisa, e você tem a seguinte explicação: sou uma só e não dá 

pra ver tudo ao mesmo tempo. [I]sso tem um custo muito alto pra mim, porque eu 

fico extremamente estressada, nervosa, cansada, eu saio dali, sabe, sem alma.” (P11) 

 

A insuficiência de RH refletindo na sobrecarga de trabalho é identificada como fator 

negativo no contexto do trabalho na emergência e está relacionada à sobrecarga de atividades. 

Os profissionais são impulsionados a acumular funções, tendo, algumas vezes, de improvisar 

seu trabalho ou exercê-lo de forma incompleta e em ritmo acelerado. Responder por mais de 

uma função é estressante e pode gerar desmotivação por sobrecarga de trabalho e por não 

conseguir cumprir todas as tarefas (BEZERRA et al., 2012). 

O cenário de urgência e emergência é caracterizado pela grande demanda de pacientes 

com risco iminente de morte, ocorrências de natureza imprevisível, longas jornadas de 

trabalho, pressão de chefia, cobrança de familiares e tempo reduzido para prestação da 

assistência (BEZERRA et al, 2012) 

 

4.6 Semeando a Mudança na Emergência 

 

Os participantes foram convidados a contribuir com ideias para a resolução dos 

problemas que os inquietam no cotidiano de trabalho da emergência. De forma majoritária, 
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eles veem a necessidade de um processo de mudança, e alguns deles apresentam ideias. 

Observemos a seguir:  

 
“Os pacientes sempre vão existir, o fluxo nunca vai diminuir [...]. Então tem que 

fazer parte da rotina do serviço, tipo toda terça feira ter um grupo de estudo de uma 

hora, seja de manhã, tarde ou noite, mas tem que existir. Pois se você esperar o dia 

que der, nunca vai dar. [...] Tem que ter o grupo de estudo, clube de revista, e as 

pessoas vão se inserindo naquilo que mais ela se interessa, mas as coisas têm que ser 

oferecidas. [...] Mas o problema é que nada é oferecido, o que ocorre às vezes e que 

as pessoas (chefias) gostam muito é de TREINAMENTO, só que ninguém mais 

aceita treinamento, as pessoas têm necessidade de participar, pois enquanto eu não 

for parte do processo, for só uma engrenagem, o processo nunca vai dar certo.” 

(P03) 

 

O participante 03 sugere grupo de estudo como um clube de revista, uma vez na 

semana ou uma vez por mês, com período de duração de uma hora. Piazolla et al. (2012) 

refere que o clube de revista é uma forma de estudo para aprendizado desenvolvido em grupos 

de indivíduos que se encontram para discutirem artigos de literatura médica. A primeira 

evidência formal dessa técnica foi em 1875. No início, o objetivo era atualização da literatura 

médica, entretanto com a evolução, o clube de revista tornou-se o exemplo mais claro de 

discussão, como estratégia de aprendizagem.  

A discussão na aplicabilidade do clube de revista gira em torno do formato, da 

utilização de pequenos grupos, de pares, com a finalidade de envolver todo o grupo. Para tal 

aprendizado, é necessário motivar os participantes a preparar-se para o clube de revista. 

Estudos sugerem que o clube de revista é eficiente para o aprendizado e traz grande satisfação 

ao participante. Essa atividade é limitada, entretanto, depende da aplicação da didática, bem 

como dos modelos de ensino. Isso pode ser otimizado, quando há aplicação da 

contextualização do problema, da participação ativa do aprendiz, do controle do tempo e da 

construção de feedback. O formato do clube de revista deve requerer planejamento prévio, 

local agradável e tempo predeterminado (PIAZOLLA et al., 2012). 

 “Dar mais vez e voz para quem de fato ali trabalha e ouvindo essas pessoas como 

corresponsáveis pela melhoria geral do trabalho no setor de emergência - como eu já 

disse, são reuniões muito taxativas hierarquicamente falando. A mudança seria dar 

mais vez e voz a quem de fato produz nesse setor. A experiência que eu tenho aqui 

dentro, eu posso dizer que as pessoas que estão vivendo aqui o cotidiano da 

emergência não são ouvidas de forma que possa trazer alguma melhoria para o setor. 

O que existe são sempre normas, treinamentos, mas nada efetivo, pois quem pode 

mudar essa realidade, não é ouvido.” (P04) 
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Mais uma vez observa-se a necessidade dos trabalhadores em serem ouvidos. A 

expressão “dar mais vez e voz” está intimamente relacionada à prática da EPS, processo em 

que os trabalhadores são percebidos como protagonistas do cotidiano nos serviços de saúde, 

transformando contextos, construindo e desconstruindo saberes (SILVA et al., 2017). 

As falas dos participantes traduzem todo o sentimento gerado pela equipe de saúde. 

Cabe ressaltar que os profissionais são pessoas que têm necessidade de serem trabalhados 

com respeito e valorização. Eles necessitam ser ouvidos e terem um espaço adequado de 

escuta, de estabelecimento de vínculos, construção de diálogos para desenvolvimento de todo 

o seu potencial relacional, trazendo significado efetivo ao processo de trabalho (SILVA, 

2013). 

“A gerência tinha que viver nossa realidade, porque na prática nossa teoria é outra. 

Antes de fazer o protocolo tem que primeiro viver aquela situação e dali você ver a 

melhor maneira de resolver e implementar uma solução. Porque não adianta ficar só 

de cima olhando e não viver a situação. Aqui na emergência é complicado, uma 

grande demanda de pacientes graves. Uma emergência que não é aberta, mas que 

também não é fechada; poucos funcionários pra dar conta dessa demanda, 

sobrecarga.” (P10) 

 

Um dos participantes refere que gostaria de fazer grupos mensais de EPS com a equipe 

da emergência. Sugere um encontro para levantar os problemas e outros para discussão, com 

cronograma previamente definido. Entretanto afirma dificuldade aparente por falta de 

autonomia no próprio setor, considerando que há uma comissão de Educação Permanente no 

hospital, da qual essas iniciativas devem partir.  

“Se eu tivesse possibilidade de fazer grupos mensais, nem que fosse um só para 

levantar os problemas e depois montaria um cronograma para tentar debater esses 

problemas. O problema que sozinho não dá pernas. A gente já tem uma questão que 

a gente gostaria muito de trabalhar aqui que é os atendimentos nas paradas 

cardiorrespiratórias e o problema é que seria interdisciplinar, porque cada plantão 

médico age de um jeito, cada plantão de enfermeiro age de outro, cada técnico age 

de outro, então tentar falar a mesma língua, a língua na verdade que é a certa que 

seria o do protocolo da American Heart Association. Assim, isso é só um exemplo 

de coisa que a gente precisaria melhorar e que envolve todo mundo da emergência, 

mas a gente não consegue até por questões mais acima da gente que eu não tenho 

como fazer um grupo de educação permanente tendo uma educação permanente no 

hospital e que esse é um problema que a gente já levantou há muito tempo e seria 

dado por uma pessoa de fora que é um anestesista chefe e nunca aconteceu. Ai a 

gente fica meio engessado[...]” (P7) 
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Conforme a página de notícias do HUAP/UFF, a Comissão de Educação Permanente 

do HUAP busca fazer a diferença agregando melhorias contínuas aos processos de trabalho do 

Hospital. A reformulação da Comissão e a elaboração do plano institucional de educação 

permanente se encaixam no eixo de gestão pessoas, dentro do Planto Diretor Estratégico 

(PDE), no intuito de melhorar a capacitação dos profissionais. Um dos principais objetivos é 

fortalecer e alinhar os eventos de capacitação organizados pelas várias unidades do HUAP à 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, instituída pelo Ministério da Saúde, 

com representação multiprofissional (HUAP/UFF NOTÍCIAS, 2018).  

Consegui aproximação com membros da comissão de EP do HUAP, entretanto não 

houve oportunidade de participar de alguma reunião, pois acontecem de forma esporádica. 

Percebi que apesar da busca por melhorias contínuas no processo de trabalho do hospital, as 

práticas de EPS não acontecem. Não se dão com fluidez, são assistemáticas e apresentam 

cunho de capacitação e cursos de aperfeiçoamento. Os cursos apresentam uma tendência 

verticalizada e sem grande envolvimento participativo dos sujeitos que efetivamente podem 

provocar a mudança.  

A Comissão de Educação Permanente é composta por Enfermeiros, Farmacêutico, 

Fisioterapeuta, Médico, Nutricionista, Assistente Social, e representantes do setor de Gestão 

de Pessoal, além do Gerente de Ensino e Pesquisa do Hospital. O grupo realiza reuniões 

mensais abertas a todos que desejam participar e contribuir neste processo (HUAP/UFF 

NOTÍCIAS, 2018). Essas reuniões que ocorrem na comissão de educação permanente do 

HUAP, ora multiprofissional, ora não, são para receber a demanda de assuntos dos setores do 

hospital para a promoção de cursos e treinamentos. Os eventos são organizados através de um 

cronograma para todo o ano, onde é divulgado para o hospital por e-mail e cartazes nos 

quadros de aviso dos setores (Anexo 3).  

As demais sugestões dos trabalhadores para mudança estão relacionadas à 

superlotação e à deficiência de recursos humanos no setor.  

“[T]em que ter divisões, número de leitos determinados, com equipe planejada e 

determinada, com quantitativo suficiente de funcionários. Pois na emergência 

pediátrica e box isso já acontece, tem número de leitos definido - na hipodermia por 

enquanto ainda não conseguiram solucionar isso. Não tem limite, um dia é 10 

pacientes, 20, outro dia chegou a 41, e aí não respeita o número de profissionais 

disponíveis no setor para se ter um atendimento de qualidade. Porque 01 para 

atender 10 não tem condições. Outro grande problema é a presença dos familiares, 

todos questionando e querendo solução para os seus familiares ao mesmo tempo. 
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Eles não falam com um só, todos que eles veem passando perto falam, querem 

urgência máxima.” (P06) 

“Adequar o número de profissionais de acordo com a demanda dos clientes, [...] 

cada paciente tem sua diferença de um para o outro. Tem paciente que você dá o 

banho e ele vai ficar até 10h 12h aguardando a medicação, já tem outros pacientes 

que além do banho você tem que fazer outros procedimentos. Tem paciente que 

demanda muito mais trabalho, mais tempo, mais assistência pra se resultar na 

qualidade do serviço. Cada um tem sua particularidade.” (P09) 

“A falta de educação permanente na emergência vem do fato da superlotação, você 

não consegue parar. Se você parar é um caos. Então tinha que mudar muita coisa ali 

dento antes de você implementar um programa de educação permanente. Porque 

você se afasta 10 minutos, chegam 15 pacientes, entendeu? E você tem que ver tudo, 

e o acompanhante fica lá, cadê meu exame, cadê meu exame? Do jeito que funciona 

não tem como. Só se eles mudassem o perfil da emergência, porque a emergência 

pra mim não está fechada. Você vê, ali na hipodermia eu vejo um enfermeiro - 

quando tem - e quatro técnicos e às vezes trinta pacientes, como pode isso? Muito 

difícil! Os médicos só vão jogando os boletins em cima. Oh, quero que colha isso, 

que colha aquilo, você fica maluca. É muito estranho, então ali, eu acho impossível! 

Desse jeito, impossível!” (P11) 

 

Os servidores pedem para adequar o quantitativo de profissionais ao quantitativo de 

pacientes na hipodermia. Entretanto torna-se um grande desafio neste setor, diferente do box e 

emergência pediátrica que apresentam um número preciso de leitos. Na hipodermia não há 

uma previsão de número de atendimentos e tempo de permanência dos pacientes. É um setor 

cujo objetivo é administração de medicamentos, observação e rápida liberação. Entretanto 

isso não acontece. Os pacientes ficam internados vários dias nesse setor, aguardando vaga no 

hospital, que muitas vezes não surge, o tratamento é feito todo na hipodermia e dali têm alta 

para casa após o restabelecimento da saúde. Simultaneamente ocorrem os atendimentos de 

urgência e emergência, a livre demanda de pacientes oncológicos que fazem tratamento no 

hospital. 

Em maio de 2019 o HUAP foi notificado pelo CREMERJ por conta de irregularidades 

encontradas no atendimento à população, especialmente na emergência, considerando que a 

mesma foi referenciada em 2008, e em 2019 encontrava-se superlotada, com pacientes 

internados no corredor. Além de apresentar falta de médicos, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem, há o bloqueio de leitos do CTI, que impacta diretamente na superlotação da 

emergência o que, para o conselho, mostra a gravidade da situação, já que pacientes aguardam 

transferência para vagas de internação (O FLUMINENSE, 2019). 
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Outra problemática foi em relação aos pacientes oncológicos, já que o CREMERJ 

apontou que a unidade não apresenta suporte para a realização de cuidados paliativos e que o 

serviço de oncologia não conta com enfermaria específica, usando leitos da emergência e de 

outras clínicas especializadas, que também sofrem com a superlotação (O FLUMINENSE, 

2019). 

Neste momento a Superintendência do hospital afirmou que, em relação à 

“superlotação” da emergência, o HUAP se refere à realidade estadual e nacional de falta de 

leitos clínicos de retaguarda para cuidados prolongados e de longa permanência na rede SUS. 

Refere que o maior impacto está na ausência de leitos para pacientes em cuidados paliativos 

na oncologia clínica, especialidade na qual o HUAP é referência para a Região Metropolitana 

II. Muitos usuários do SUS, diante de falta de leitos de terapia intensiva em todo o estado do 

Rio de Janeiro e que se encontram internados no setor de urgência/emergência, têm no HUAP 

todo o suporte de diagnóstico e tratamento enquanto aguardam por vagas (O FLUMINENSE, 

2019). 

Desde então a emergência do HUAP teve grande mudança, houve uma melhoria 

importante na qualidade de atendimento do serviço, sendo agora de fato referenciada, foram 

estipulados critérios para atendimento e todos os indicativos de interdição ética foram 

resolvidos (CREMERJ, 2019). O quantitativo de recursos humanos hoje é suficiente, e não 

ficam mais pacientes em observação nos corredores da emergência. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo permite concluir que são visíveis as dificuldades em se propor a EPS em 

hospitais, sendo mais frequente a educação continuada, assim como a dificuldade de 

entendimento entre esses dois conceitos. A educação permanente, por sua inerente 

complexidade, pode usufruir dos conceitos de Edgar Morin, estabelecer paralelos entre os 

pressupostos da EPS em hospitais de ensino e os referenciais do filósofo na perspectiva do 

pensamento complexo, no sentido de repensar realidade em conjunto, sob a ótica da inter-

multi-trans-disciplinaridade.  

A maior parte dos participantes do estudo entende a EPS como oportunidade de 

atualização e aprimoramento, exemplificam que acontece na chegada de novos equipamentos, 

técnicas e medicamentos. E também relacionam com a melhoria da qualidade da assistência. 

Apesar da EC e a EP produzirem uma relação complementar e não excludente, fica explícito o 

conflito entre esses dois conceitos.  

No hospital, esporadicamente acontecem cursos e treinamentos; quando chega algum 

equipamento e quando há necessidade de atualização de novas técnicas e protocolos. Esses 

eventos são restritos à equipe de enfermagem, e fogem do conceito de educação permanente. 

Os entrevistados das demais profissões em sua maioria negam experiências com reuniões de 

Educação Permanente, ou mesmo com as entendidas como Educação Continuada. 

Percebe-se que os servidores gostam e têm interesse em participar desses eventos; 

entretanto, quando ocorrem, não são no setor da emergência, e na maior parte das vezes, são 

fora do horário de trabalho, o que dificulta o acesso para muitos, devido à mobilidade e pelo 

fato de que muitos possuem um segundo vínculo de trabalho.  

Na perspectiva da interdisciplinaridade, os participantes entendem a sua importância 

para o trabalho, entretanto não a contemplam em seu cotidiano, o que é justificado pela falta 

de tempo, devido à dinâmica intensa de trabalho no setor.  

Há grande dificuldade para o tratamento dos problemas do setor: estes apresentam-se 

como um grande desafio. Problemas de ordem relacional entre as equipes; usuários e 

profissionais de saúde; problemas técnicos, de falta de recursos humanos, falta de insumos e 
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grande demanda de trabalho. Alguns problemas são tratados de forma pontual através de 

conversa pessoal ou em grupo, a depender da situação, enquanto outros são deixados de lado. 

Chama atenção nas entrevistas o “grito” dos trabalhadores para as condições presentes 

de sobrecarga de trabalho, RH insuficientes, estresse e cansaço, assim como a ânsia por serem 

ouvidos. As falas dos participantes traduzem todo o sentimento gerado pelo trabalho 

exaustivo na emergência.  

Os participantes sugerem clube de revista com frequência regular; grupos semanais ou 

mensais; encontros para levantamento e discussão dos problemas do cotidiano. Outros pedem 

mudanças relacionadas à superlotação e à deficiência de RH no setor, e adequação do 

quantitativo de profissionais em relação à demanda de pacientes.  

Existe uma comissão de Educação Permanente no Hospital, que realiza reuniões 

esporádicas com coordenadores setoriais, entre outros profissionais, com o objetivo de receber 

a demanda de assuntos a serem trabalhados e planejarem os encontros em forma de cursos e 

treinamentos. Apesar de buscarem por melhorias contínuas no processo de trabalho do 

hospital, as práticas de EPS não acontecem. Apresentam cunho de capacitação e cursos de 

aperfeiçoamento planejados anualmente e divulgados através de um cronograma via e-mail e 

em quadro de avisos do hospital. Os cursos apresentam uma tendência verticalizada e sem 

grande envolvimento dos sujeitos que efetivamente podem provocar a mudança.  

Desde maio de 2019, após notificação do CREMERJ pela superlotação da emergência 

e falta de profissionais, a emergência do HUAP teve grande mudança, houve uma melhoria 

importante na qualidade de atendimento do serviço, sendo agora de fato referenciada. Foram 

estipulados critérios para atendimento e todos os indicativos de interdição ética foram 

resolvidos (CREMERJ, 2019). O quantitativo de recursos humanos hoje é suficiente, e não 

ficam mais pacientes em observação nos corredores da emergência. 

Dessa forma, um grave problema do setor, mencionado por todos entrevistados como a 

sobrecarga de trabalho, insuficiência de RH e superlotação, já foi resolvido, permitindo então 

que seja mais viável a promoção de práticas interdisciplinares de EPS na emergência. 

Proponho com esse estudo oficinas, através de rodas de conversa com utilização do 

Arco de Maguerez de forma permanente e contínua, descontraída, dando voz a todos os 

trabalhadores do setor, permitindo que sejam protagonistas e sujeitos ativos do processo de 
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mudança no setor. As oficinas, através da metodologia da problematização, têm como 

objetivo promover momentos de interação, troca de saberes, experiências, e com isso 

acrescentar o conhecimento à prática profissional dos trabalhadores (BRASIL, 2005).  

Cabe ressaltar que as oficinas são estratégias de trabalho educativo que preveem a 

“complexidade” de Morin (2006), no sentido de tecer junto o conhecimento necessário, a 

partir de problemas identificados da prática profissional no setor da emergência do hospital 

cenário.  

O uso do Arco de Maguerez pode favorecer a integração e o interesse do grupo, 

trazendo contribuições, reflexões sobre a prática, e aprendizado no trabalho em saúde de uma 

forma dinâmica e envolvente. Além de contribuir consideravelmente para a desaceleração da 

rotina do setor de emergência, valorizando a pausa para as escutas de si e do outro sem a 

rigidez das reuniões verticalizadas, como palestras e treinamentos.  

Espera-se que os resultados desse estudo possam contribuir de forma significativa para 

os gestores, no sentindo de implantar efetivamente as reuniões de educação permanente nos 

hospitais através de rodas de conversa, de forma sistemática, interdisciplinar e centrada nos 

problemas que emergem do cotidiano dos serviços, além de acrescentar novos subsídios para 

prementes debates sobre a prática da EPS, particularmente em âmbito hospitalar.  
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6 PRODUTO 

 

A oficina é uma estratégia de trabalho educativo que prevê a “complexidade” de 

Morin (2006), no sentido de tecer junto o conhecimento necessário, a partir de problemas 

identificados da prática profissional no setor da emergência do hospital cenário.  

As oficinas através da metodologia da problematização baseado nos conceitos de 

Berbel (1998) e Brandão e Oliveira (2013), trabalhadas por meio de rodas de conversa, 

objetiva promover momentos de interação, troca de saberes, experiências, e com isso 

acrescentar o conhecimento para a prática profissional dos trabalhadores (BRASIL, 2005). É 

uma ferramenta que pode favorecer a integração e o interesse do grupo, trazendo 

contribuições, reflexões sobre a prática, e aprendizado no trabalho em saúde de uma forma 

dinâmica e envolvente. Além de contribuir consideravelmente para a desaceleração da rotina 

do setor de emergência, valorizando a pausa para as escutas de si e do outro sem a rigidez das 

reuniões verticalizadas, como palestras e treinamentos.  

É uma técnica que ativa as práticas pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem, 

no campo da Educação Permanente na área hospitalar. 

 

6.1 Método: 

 

O método da oficina é a metodologia da problematização com utilização do Arco de 

Maguerez. Cabe ressaltar que a metodologia da problematização pode ser usada em todas as 

áreas de conhecimento e ensino. Onde tiver algo suscitando a busca de conhecimento e 

informações e busca de soluções, ela pode ser utilizada. Além de todas as áreas, também em 

todos os níveis de escolaridade.  

Conforme Vieira e Panúncio-Pinto (2015) a Metodologia da Problematização foi 

proposta, inicialmente, por Bordenave e Pereira e seu ponto de partida é o pensamento 

freireano, uma vez que leva em conta a realidade do sujeito, sua experiência e conhecimentos 

prévios. A metodologia da problematização utiliza-se de um esquema elaborado por Charles 
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Maguerez denominado “Método do Arco”. O esquema de progressão pedagógica que 

estrutura a aplicação do método apresenta o formato de um arco, e sofreu algumas adaptações 

em forma e conteúdo em relação ao original proposto por Maguerez.  

Acrescentam ainda que a estrutura do Método do Arco parte da realidade, e percorre 

etapas que envolvem observação, identificação de problemas, reflexão, teorização, hipótese 

de solução e propostas. O alvo é sempre a realidade e as possibilidades de transformá-la, 

através da solução do problema colocado. Para tanto, o Esquema do Arco de Maguerez se 

desenvolve em cinco etapas: observação da realidade e definição do problema; pontos-chave; 

teorização; hipóteses de solução e aplicação à realidade, conforme pode ser observado na 

figura 2. 

Na última etapa do Arco de Maguerez adaptado por Bordenave, os participantes 

realizam ações que os levam ao aprendizado cognitivo, procedimentais e atitudinais e a 

exercitarem uma práxis consciente, reflexiva e informada, e intencionalmente transformadora. 

O Arco de Maguerez possibilita o exercício da práxis, uma práxis refletida e intencionalmente 

transformadora (SANTOS; BERBEL, 2010). 

 

 

Figura 2: Arco de Maguerez 

 

Fonte: Arco de Maguerez (apud BORDENAVE & PEREIRA, 1989) 
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Etapa 1 – Observação da realidade: estimula-se o olhar atento e o registro do que 

se percebe, permitindo levantar dificuldades, discrepâncias que são transformadas em 

problemas, isto é, problematizadas. Desta forma, um ou mais problemas são eleitos para 

estudo/análise.  

Para cumprimento desta etapa é disponibilizado um “diário de prática”, representado 

por um caderno de anotações que permanecerá no setor de emergência, de fácil acesso para 

todos os profissionais ali envolvidos no processo de trabalho. Os registros são livres para 

anotações de inquietações que surgem no cotidiano. Podem ser identificados ou não pelos 

trabalhadores, e os mesmos devem ser motivados para tal. A partir desses registros é 

escolhido um ou mais problemas para estudo e discussão.  

Etapa 2 – Levantamento de pontos-chave: realiza-se uma reflexão sobre as 

possíveis causas do problema, diretas ou indiretas, procurando entender todo o contexto. 

Dessa análise reflexiva, surge uma nova síntese, elaborada com pontos-chave que são 

estudados mais profundamente para encontrar formas de intervir na realidade para uma 

possível solução ou atenuação do problema. Esta etapa é constituída por oficinas em formato 

de rodas de conversa, preferencialmente no horário de trabalho da equipe para que o 

trabalhador não tenha que se deslocar fora do seu plantão. A equipe multidisciplinar é 

estimulada a participar. É sabido que num setor de emergência não existe a possibilidade que 

a oficina perdure por mais de quarenta minutos, desta forma é importante que seja priorizada 

a primeira hora de trabalho, e que sejam oportunizados dias diferentes para que todos os 

participantes da equipe sejam contemplados.  

Etapa 3 – Teorização: buscam-se informações para contextualizar os pontos-chave, 

através de estudo e investigação na literatura. Buscam-se respostas para a pergunta do 

problema. Ao fim desta etapa, avaliam-se as informações obtidas e registram-se conclusões. 

Nesta etapa deve ser estimulada a realização em casa, para troca presencial num novo 

encontro.  

Etapa 4 – Hipótese de solução: Esta etapa consiste na elaboração de alternativas 

viáveis para solucionar os problemas identificados, de maneira crítica e criativa, a partir do 

confronto entre teoria e realidade. Após compreensão profunda do problema na investigação 

de todos os ângulos possíveis, são construídas as hipóteses. 
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Etapa 5 – Aplicação à realidade: Busca-se intervir na realidade local para 

transformação da prática. Nessa etapa, elege-se uma ou mais das hipóteses de solução para 

colocar em prática naquela mesma parcela da realidade de onde se extraiu o problema de 

estudo. É o momento que se praticam e fixam as soluções que o grupo encontrou. É a fase que 

possibilita intervir na realidade, completando o arco de Maguerez. As decisões tomadas 

deverão ser executadas ou encaminhadas para o setor ou órgão pertinente. 

Esse processo ultrapassa em muito a concepção de transmissão cultural na medida 

em que coloca o aluno no centro do processo de seu aprendizado e o prepara para atuar em 

seu meio pela conquista gradativa de autonomia e responsabilidade. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA - EEAAC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Educação Permanente em Saúde na Emergência de um Hospital Universitário do Rio de 

Janeiro 

Pesquisador responsável: Renata Féo Couto 

Instituição: Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF 

Telefones: (21) 2629-9068 e (21) 99799-2725 

E-mail: renata.feo@hotmail.com  

Nome do voluntário: __________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                   

 

Prezado participante 

 Você está sendo convidado a participar da pesquisa para a dissertação de mestrado do Programa de 

Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), orientada pelo Prof. Dr. Marcos Paulo Fonseca Corvino, sob responsabilidade da 

pesquisadora Renata Féo Couto, cujo título é “Educação Permanente em Saúde na Emergência de um 

Hospital Universitário do Rio de Janeiro”. O estudo visa a contribuir nas áreas de ensino, pesquisa e 

assistência, ampliando o conhecimento sobre a prática da Educação Permanente em Saúde (EPS) em atenção 

terciária de saúde, na perspectiva da interdisciplinaridade.  

O objetivo principal do estudo é analisar as práticas de EPS no setor de emergência de um Hospital 

Universitário, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Os objetivos específicos são: Conhecer o que os 

profissionais do setor de emergência compreendem sobre a Educação Permanente em Saúde; Analisar a 

possibilidade da prática de EPS das equipes do setor de emergência, investigando as dificuldades que envolvem 

a realização de EPS; Propor práticas interdisciplinares de EPS utilizando o método de oficinas com uso do Arco 

de Maguerez. A coleta dos dados será realizada através de entrevista com gravação e transcrição na íntegra. Os 

dados serão categorizados e analisados a luz do referencial teórico. Os riscos da pesquisa são mínimos, sendo 

possíveis estranhamentos e constrangimentos, pela abordagem da prática da EPS no setor de emergência. Estes 

serão minimizados pelo fato da participação ser voluntária, o que lhe faculta permanecer ou afastar-se do estudo 

a qualquer momento, retirando seu consentimento, o que não lhe trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador, com seus pares ou instituição envolvida. É garantido o direito de se recusar a responder a qualquer 

pergunta, que ocasione constrangimento de qualquer natureza, e é garantido o sigilo dos participantes e a 

proteção de informações por eles fornecidas. As respostas serão tratadas de forma anônima 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. O benefício relacionado à sua participação será de aumentar a 

troca de conhecimento e refletir sobre o seu trabalho como profissional de saúde e integrante das equipes de 

trabalho no SUS, além do compromisso da pesquisadora em socializar os resultados coletivos da pesquisa 

futuramente. Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento pela sua participação no estudo. O encontro, 

com duração de no máximo 40 (quarenta) minutos, com o pesquisador para a realização das entrevistas, será pré-

agendado, adequando-se a sua rotina de trabalho. 

Você receberá uma cópia deste termo onde constará o telefone e o endereço do pesquisador, podendo 

tirar dúvidas sobre o projeto e sua participação, a qualquer momento. Caso surja alguma dúvida quanto à ética do 

estudo, a Sr./Sra. deverá se reportar ao CEP da Faculdade de Medicina da UFF do HUAP. Os CEPs são 

compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham 

acesso a todos os direitos assegurados. Desta forma procuram defender a dignidade e os interesses dos 

participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado 

pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas ou informações, entre em contato por e.mail ou telefone, de 

segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: E.mail: etica@vm.uff.br; Tel/fax: (21) 2629-9189. 

Eu,________________________________________________________________________, declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  

Niterói, _____ de ____________ de _______. 

______________________________________   ______________________________________             

Assinatura do Participante     Assinatura da Pesquisadora 

Apêndice 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

mailto:renata.feo@hotmail.com
mailto:etica@vm.uff.br
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Apêndice 2: ROTEIRO PRÉVIO ESTRUTURADO DE ENTREVISTA 

 

 

NOME: _________________________________________ CÓDIGO: ___________ 

IDADE: ____________________ 

VÍNCULO DE SERVIÇO COM O HOSPITAL:  

(   ) RJU (   ) EBSERH      (   ) CONTRATO TEMPORARIO 

TEMPO DE SERVIÇO NA INSTITUIÇÃO: _____________________ 

CARGO NA INSTITUIÇÃO: _________________________________ 

FORMAÇÃO: _____________________________________________ 

TEMPO DE FORMAÇÃO: ___________________________________ 

 

 

1. O que é educação permanente em saúde para você? 

 

2. Você já teve alguma experiência/reunião de educação permanente no seu setor de 

trabalho? 
 

3. Se sim, com que frequência houve essas experiências ou reuniões? 
 

4. E como foi ou foram essas experiências ou reuniões? 
 

5. Quais são as categorias profissionais que participam dessas reuniões? 
 

6. Você vê alguma dificuldade ou problema para a realização da eps no seu setor de 

emergência? Sim, não, por quê? 
 

7. Como entende a interdisciplinaridade ou integração entre as diferentes áreas do 

conhecimento? 
 

8. Como ela se aplica no cotidiano do trabalho na emergência? 
 

9. De que forma são tratados os problemas que acontecem no seu cotidiano de trabalho? 
 

10.  Que idéia/s o/a sr°(ª) daria para se tentar resolver alguns problemas do seu cotidiano 

na emergência? 
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Apêndice 3 – Estratégias de Busca  

FILTROS UTILIZADOS:  

- ULTIMOS 5 ANOS 

- BASES DE DADOS BDENF, LILACS E MEDLINE 

- ARTIGOS, TESES E MONOGRAFIAS 

02/12/2018 

ESTRATÉGIA DE BUSCA 1: (tw:(educação continuada)) OR (tw:(educação permanente em 

saúde)) AND (tw:(hospitais de ensino)) AND (instance:"regional") NADA ENCONTRADO 

ESTRATÉGIA DE BUSCA 2: (tw:(educação continuada)) OR (tw:(educação permanente)) 

AND (tw:(hospitais de ensino)) AND (instance:"regional") NADA ENCONTRADO 

ESTRATÉGIA DE BUSCA 3: (tw:(educação continuada)) OR (tw:(educação permanente em 

saúde)) AND (tw:(atenção terciária a saúde)) AND (instance:"regional") AND ( 

db:("MEDLINE" OR "LILACS") AND year_cluster:("2014" OR "2015" OR "2016") AND 

type:("article")) ENCONTRADO 6 PUBLICAÇÕES 

1. Low-Cost Simulation to Teach Anesthetists' Non-Technical Skills in Rwanda. ( 

Simulação de baixo custo para ensinar as habilidades não técnicas dos anestesistas em 

Ruanda.) (NÃO INTERESSOU) 

2. Desafios da referência e contrarreferência na atenção em saúde na perspectiva dos 

trabalhadores. (NÃO INTERESSOU) 

3. A Controlled Quasi-Experimental Study of an Educational Intervention to Reduce the 

Unnecessary Use of Antimicrobials For Asymptomatic Bacteriuria. (Um estudo quase-

experimental controlado de uma intervenção educacional para reduzir o uso 

desnecessário de antimicrobianos para bacteriúria assintomática.) NÃO 

INTERESSOU 

4. Biomedical waste management: study on the awareness and practice among healthcare 

workers in a tertiary teaching hospital. (Gestão de resíduos biomédicos: estudo sobre a 

conscientização e a prática entre profissionais de saúde de um hospital universitário 

terciário. NÃO INTERESSOU 

5. Estudio para la mejoría de la atención hospitalaria inicial del paciente 

politraumatizado: proyecto. (Estudo para a melhoria da internação hospitalar inicial do 

paciente politraumatizado: proyecto) NÃO INTERESSOU 

6. Staff training makes a difference: improvements in neonatal illicit drug testing and 

intervention at a tertiary hospital. (O treinamento de pessoal faz a diferença: melhorias 

no teste de drogas ilícitas neonatais e intervenção em um hospital terciário. NÃO 

INTERESSOU 

ESTRATÉGIA DE BUSCA 4: (tw:(educação continuada)) OR (tw:(educação 

permanente)) AND (tw:(hospitais)) AND (instance:"regional") AND ( db:("MEDLINE" 

OR "LILACS" OR "BDENF") AND la:("pt") AND year_cluster:("2013") AND 

type:("article" OR "thesis")) Encontrado 12 publicações 
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1. A atuação do enfermeiro no gerenciamento de materiais em hospitais de ensino do Paraná 

NÃO INTERESSOU 

2. Gerenciamiento de residuos: estudio descriptivo-exploratorio en la emergencia de un 

hospital-escuela / Gerenciamento de resíduos: estudo descritivo-exploratório no pronto-

socorro de um hospital-escola NÃO INTERESSOU 

3. Avaliação da dor por enfermeiros em unidade de terapia intensiva neonatal NÃO 

INTERESSOU 

4. AVALIAÇÃO DA DOR POR ENFERMEIROS EM UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA NEONATAL NÃO INTERESSOU 

5. Work process at the hospitals' archive sector: descriptive study (Processo de trabalho no 

setor de arquivo de hospitais: estudo descritivo) NÃO INTERESSOU 

6. Fatores de risco para acidentes com materiaisperfurocortantes NÃO INTERESSOU 

7. Work process at the hospitals' archive sector: descriptive study (REPETIDO) 

8. Percepção dos enfermeiros sobre o processo de ensino-aprendizagem da liderança NÃO 

INTERESSOU 

9. Educação permanente em saúde: uma estratégia para articular ensino e serviço. 

INTERESSOU Morais Filho, Luiz Alves; Marinho, Cristiane da Silva Ramos; Backes, Vânia 

Marli Schubert; Martini, Jussara Gue. Rev Rene (Online); 14(5): 1050-1060, 2013. Artigo em 

Português | BDENF - Enfermagem | ID: bde-26535 RESUMO: Relato de experiência com 

objetivo de descrever a implementação de um projeto de educação permanente com a equipe 

de enfermagem dos serviços de urgência de três hospitais, evidenciando a articulação entre 

ensino e serviço. Esse projeto foi desenvolvido por professores e alunos do curso de 

graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2011, tendo 

como cenário os serviços de urgência de três hospitais. Foram trabalhadas temáticas 

escolhidas pelos profissionais do serviço de acordo com a necessidade local. Nos encontros, 

utilizou-se problematização com as questões vivenciadas na prática, rodas de conversas com 

as experiências dos profissionais, aulas práticas no serviço e em laboratório, discussão de 

textos, e aulas expositivas dialogadas. A experiência desse projeto revela a importância e a 

possibilidade da integração ensino-serviço na educação permanente dos trabalhadores da 

saúde na melhoria da qualidade da assistência e na construção do Sistema Único de Saúde.  

10. Educação continuada: concepção de enfermeiros em hospital filantrópico de alta 

complexidade. INTERESSOU Resumo: Ações educativas fazem parte do processo de 

trabalho do enfermeiro, e neste sentido o objetivo deste artigo foi identificar a concepção dos 

enfermeiros sobre educação continuada. Trata-se de uma pesquisa descritiva, na abordagem 

qualitativa, realizada entre os meses de junho e agosto de 2011, em hospital filantrópico de 

alta complexidade, localizado no norte do Paraná. Os participantes da pesquisa foram 18 

enfermeiros de diferentes setores e turnos, selecionados por meio de sorteio e que possuíam 

vínculo com a instituição há pelo menos um ano. Os resultados mostraram que há confusão na 

diferença entre educação continuada e permanente entre os enfermeiros da instituição. É 

necessária maior comunicação entre enfermeiros do setor de educação continuada e 

enfermeiros das unidades, no sentido de discutirem melhor o assunto e definirem, junto com 
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os gestores, assuntos inerentes à educação continuada e alternativas para se utilizar a 

educação permanente como estratégia de gestão. 

11. Educação continuada: concepção de enfermeiros em hospital filantrópico de alta 

complexidade REPETIDO 

12. Educação permanente em saúde: uma estratégia para articular ensino e serviço 

REPETIDO 

ESTRATÉGIA DE BUSCA 5: (tw:(educação continuada)) OR (tw:(educação permanente)) 

AND (tw:(hospitais)) AND (tw:(práticas interdisciplinares)) AND (instance:"regional") 

NADA ENCONTRADO 

ESTRATÉGIA DE BUSCA 6: (tw:(educação continuada)) OR (tw:(educação permanente)) 

AND (tw:(práticas interdisciplinares)) AND (instance:"regional") AND ( db:("LILACS" OR 

"BDENF" OR "MEDLINE") AND year_cluster:("2014" OR "2015" OR "2016" OR "2017" 

OR "2018"))  03 PUBLICAÇÕES 

1. Mapeamento da produção científica sobre o Programa Mais Médicos NÃO INTERESSOU 

2. Faculty Development for Continuing Interprofessional Education and Collaborative 

Practice. (Desenvolvimento de Docentes para Educação Interprofissional Contínua e Prática 

Colaborativa.) (INTERESSOU POUCO) RESUMO TRADUZIDO: Este artigo propõe uma 

estrutura para o desenvolvimento do corpo docente na educação interprofissional contínua 

(CIPE) e na prática colaborativa. A estrutura é construída sobre as melhores práticas no 

desenvolvimento do corpo docente e no CIPE. Foi informada pela experiência local no 

desenvolvimento, entrega e avaliação de um programa de desenvolvimento docente para 

promover a capacidade de disseminação de conceitos relacionados à educação 

interprofissional (IPE) e colaboração interprofissional (IPC) em ambientes de cuidados de 

saúde. A educação interprofissional foi demonstrada em contextos clínicos para melhorar a 

colaboração interprofissional, o atendimento ao paciente e os resultados de saúde. Com o 

desenho do currículo, métodos de ensino e estratégias educacionais no desenvolvimento do 

corpo docente, é possível aumentar o impacto do EIP em contextos clínicos. As próprias 

atividades de desenvolvimento docente podem modelar métodos e práticas de educação 

interprofissional eficazes. Um currículo IPE e estratégias de ensino e educação são descritas. 

O planejamento estratégico, incluindo a aplicação de uma abordagem de sistemas, a atenção 

aos princípios de aprendizado efetivo e um projeto de currículo baseado em resultados são 

recomendados para o desenvolvimento de programas contínuos de desenvolvimento de IPE 

que aprimrem a colaboração interprofissional. 

3. Interdisciplinaridade no ensino em saúde: o olhar do preceptor na saúde da família.  

INTERESSANTE, POREM NA ATENÇÃO BÁSICA RESUMO: Indícios de inadequação na 

atuação dos preceptores da Estratégia da Saúde da Família (ESF) no que concerne à 

interdisciplinaridade, levaram à proposta de analisar como esses profissionais estão atuando. 

Trata-se de estudo descritivo de abordagem qualitativa, desenvolvida no II Distrito Sanitário 

de Maceió-AL, Brasil, com um universo de nove sujeitos. Utilizou-se a entrevista aberta ou 

em profundidade, sob a perspectiva da análise de conteúdo . Após  análise, as unidades de 

registro foram: atividades que desenvolve no dia a dia de trabalho na ESF; vivência na prática 

diária profissional; significado de interdisciplinaridade; formação acadêmica/profissional no 

que se refere à prática interdisciplinar; benefícios das práticas interdisciplinares no processo 
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ensino-aprendizagem dos alunos. Os dados apontam para a necessidade de Educação 

Permanente em Saúde como estratégia potente para o aperfeiçoamento da prática 

interdisciplinar. 

ESTRATÉGIA DE BUSCA 7: (tw:(educação continuada)) AND (tw:(educação permanente 

em saúde)) AND (instance:"regional") AND ( db:("MEDLINE" OR "LILACS" OR 

"BDENF") AND year_cluster:("2015") AND type:("article" OR "thesis" OR "monography") 

AND pais_afiliacao:("^iBrazil^eBrasil^pBrasil^fBrésil")) ENCONTRADO 25 

PUBLICAÇÕES 

1. Da invisibilidade à participação social: promoção da saúde em pessoas com deficiência  

2. Política de educação permanente em saúde: análise de sua implementação / Permanent 

education in health policy: analysis of its implementation Moraes, Katerine Gonçalves; Dytz, 

Jane Lynn Garrison. ABCS health sci; 40(3)set.-dez. 2015. INTERESSOU, PORÉM 

PESQUISA FEITA COM GESTORES 

3. Estrutura e finalidades do ambiente esportivo: estudo de caso em clube de basquetebol 

feminino  

4. Incubadora de Aprendizagem: ferramenta indutora do empreendedorismo na Enfermagem /  

5. Effectiveness of a serious game for medical education on insulin therapy: a pilot study. 

6. Perspectiva dos gestores de uma região do estado de SãoPaulo sobre educação permanente 

em saúde. (ATENÇÃO BÁSICA) 

7. ECMO pós-cardiotomia em cirurgia cardíaca pediátrica e congênita: impacto do 

treinamento da equipe e equipamentos nos resultados 

8. Perspectiva dos gestores de uma região do estado de São Paulo sobre educação permanente 

em saúde (REPETIDO) 

9. Conhecimento dos profissionais de saúde sobre eventos adversos em unidade de terapia 

intensiva  

10. A comunicação, a educação no processo de trabalho e o cuidado na rede pública de saúde 

do Rio Grande do Sul: cenários e desafios  

11. Histórias de vida, homeopatia e educação permanente: construindo o cuidado 

compartilhado  

12. Capacitação em álcool e outras drogas para profissionais da saúde e assistência social: 

relato de experiência  

13. Experienciando a descentralização do acolhimento pedagógico em uma microrregional do 

estado da Bahia  

14. Integridade científica e pesquisa em saúde no Brasil: revisão da literatura  
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15. Limites e possibilidades do ensino à distância (EaD) na educação permanente em saúde: 

revisão integrativa  

16. Agentes comunitários de saúde: aspectos bioéticos e legais do trabalho vivo  

17. Educação Permanente no cotidiano da Atenção Básica no Mato Grosso do Sul  

18. Efeitos adversos em usuárias de implante contraceptivo  

19. Formação continuada de professores, educação física escolar e a cultura corporal:  

20. Percepção e avaliação dos enfermeiros das equipes do programa saúde relacionado ao 

sistema de informação da Atenção básica (SIAB).  

21. Vigilância do desenvolvimento infantil: práticas de enfermeiras após capacitação  

22. Educação permanente em saúde em unidade de terapia intensiva: percepção de 

enfermeiros  

23. A educação permanente em saúde na perspectiva do enfermeiro na estratégia de saúde da 

família  

24. Saúde e ambiente nas políticas públicas em municípios que cultivam tabaco no sul do 

Brasil  

25. Educação permanente como instrumento de mudança na rede de atenção à saúde com foco 

na estratégia saúde da família: um relato de experiência  
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Apêndice 4: Entrevistas sistematizadas e integradas em tabelas 

 

Questão 1: O que é educação permanente em saúde para você? 

 

LEGENDA: 

 

(02) SUBENTENDIDO: ASSOCIA A EP COM A MELHORIA DA QUALIDADE 

(06) DEFINE COMO ATUALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO, QUANDO CHEGA 

NOVOS EQUIPAMENTOS E TÉCNICAS, TAMBÉM RELACIONA COM A MELHORIA 

DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA, CONFUSÃO COM EDUCAÇÃO CONTINUADA 

(03) DEMONSTRA RELAÇÃO DIRETA COM A DEFINIÇÃO DE EPS 

PARTICIPANTES CONCEITO DE EPS 

P01 Uma modalidade cujo propósito é buscar sempre o aprimoramento dos profissionais de 

enfermagem para que eles possam estar sempre atualizados dentro do contexto de 

saúde. O objetivo principal é estar sempre promovendo atualização dos profissionais 

dentro do que ele exerce para uma melhor assistência aos pacientes. 

P02 Eu nunca estudei um caso não, mas assim, amplamente dizendo a educação permanente 

é a cada dia uma troca, uma experiência entre os profissionais. 

P03 Para mim, é você estar sempre sendo apresentada, é que eu não gosto da palavra 

“treinado”, a palavra treinado me lembra um pouco cachorro, mas é estar sendo 

apresentado às novas tecnologias, não só as tecnologias que o pessoal agora chama de 

tecnologia dura, não dura... é estar sempre sendo apresentado a isso, porque a 

enfermagem é uma profissão em constante evolução, nunca para, cada dia são 

descobertas novas coisas; novas técnicas; novas formas de cuidado. Claro que tem 

coisas que você vai se interessar mais outras menos, mas você tem que saber que aquilo 

existe, minimamente, eu acho. 

P04 A educação permanente é uma forma de você educar o trabalhador, o profissional, o 

grupo que faz parte da instituição, isso se inclui os pacientes também, de forma a 

melhorar a qualidade da assistência, a mudança de comportamentos e atitudes, visando 

a uma melhoria no quadro geral da assistência. 

P05 É a melhoria de qualidade de profissional para o paciente.  

 

P06 

Um aprendizado contínuo a medida que vai chegando novas técnicas, novos aparelhos, 

novos medicamentos.  

P07 São ações que visam a melhoria de problemas do cotidiano.  

P08 Melhora do serviço; prioridade de bons funcionários; melhoria dos cuidados com os 

pacientes. 

P09 É um instrumento que a instituição oferece aos servidores, buscando a qualidade da 

assistência ao cliente. 

P10 É a oportunidade do profissional de se atualizar em novos procedimentos, novas 

técnicas, para melhoria do serviço e para a prestação de uma assistência melhor.  

P11 É um tema muito importante, porque a educação ao meu ver tem que ser permanente 

porque as coisas mudam, e principalmente na saúde a gente precisa estar se renovando 

porque senão não dá pra trabalhar. 



Questão 2 e 3: Como entende a interdisciplinaridade ou integração entre as diferentes áreas do conhecimento? Como ela se aplica no 

cotidiano do trabalho na emergência? 

 

PARTICIPANTES  ENTENDIMENTO DA INTERDISCIPLINARIDADE APLICABILIDADE DA INTERDISCIPLINARIDADE NA EMERGÊNCIA 

P01 Contribui de forma bastante positiva para o bom andamento do serviço, e 

também de forma significativa para o paciente. Essa união interdisciplinar é 
importante entendendo a necessidade de cada um, porque, uma coisa está 

ligada a outra, só vai trazer melhoria para o serviço, para uma melhor 

assistência ao paciente. 

Aqui na emergência eu vejo sim. Um exemplo, quando uma criança dá entrada e tem 

um problema social sério, nós damos o nosso atendimento médico, enfermagem, 
detectamos que pela situação tem que ser acionado outros profissionais para interagir, 

trazer uma melhor solução, caso em que tem que envolver conselho tutelar, serviço 

social, psicólogo... respeitando cada um o seu espaço. 

P02 Eu acho importante, uma área complementa a outra. Não é em todos os pacientes. Quando é um caso social sério, que chama atenção, 

inclusive a acessibilidade do paciente fora daqui para encaminhamento, aí é importante 

que esteja toda a equipe, a opinião médica, a nutrição. Em outros casos, atuamos mais 
isoladamente.  

P03 Eu penso que atualmente o mundo todo já está na interdisciplinaridade, aqui 
a gente não conseguiu chegar nem na multi, e somos um hospital 

universitário. Deveríamos estar alavancando isso. A gente tem que trabalhar 

junto, para atingir a nossa meta principal que é o paciente, saber ouvir o 

outro. A gente não sabe ouvir o outro, gostamos de falar bastante! 

Não se aplica. 

P04 São várias áreas, vários setores que se articulam para tratar um mesmo 

assunto. As diversas categorias profissionais se reunindo para conseguir uma 
melhoria, um avanço para a assistência à saúde. 

Se aplica a partir do momento que cada um sai do seu quadrado e começar a enxergar o 

papel do todo com um único objetivo que é o restabelecimento da saúde de quem se 
encontra internado aqui. Então na emergência isso não acontece mesmo. 

P05 Aqui não há uma junção de melhoramento, pois cada um tem um ideal. Não se aplica. Os ideais são diferentes, médicos com médico, os enfermeiros são mais 
ligados aos técnicos. Os médicos em sua maioria veem a enfermagem como braçal. 

Não há um trabalho junto. Eu vejo que os médicos são os maiorais e não é assim, a 

enfermagem tem que trabalhar junto, numa integralidade com eles. E não existe isso 

aqui. Não tem fisioterapia aqui na emergência. A nutrição trabalha um pouco junto 
com a gente. O serviço social a meu ver não tem muita interação. Também não tem 

psicologia atuando junto, era importante devido ao perfil oncológico e paliativo dos 

pacientes. 

P06 Funções diferentes, como médico, fisioterapeuta, serviço social, nutrição, 

enfermagem, cada um exerce sua função, é muito corrido, não dá tempo de 

nada. Quando precisam de alguma coisa da enfermagem eles falam com a 
gente. Não existe reunião entre esses profissionais. Nunca aconteceu e 

provavelmente nunca acontecerá. 

Não se aplica.  

P07 Atualmente a gente está conseguindo trabalhar um pouquinho mais a 

interdisciplinaridade, porque a gente tem um chefe médico e como a gente 

tem um bom relacionamento com ele, a gente consegue, ou estamos tentando 

pelo menos pactuar ações que peguem todo o grupo, não só a enfermagem, 
mas também a medicina. Ai agora está começando a ter a fisioterapia, mas 

não é própria do serviço de emergência, então a gente não consegue pegar 

Agora está bem mais fácil de trabalhar, mas ainda não é uma realidade, ainda não 

conseguimos um grupo de educação permanente interdisciplinar. 
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LEGENDA: 

TODOS DEMONSTRAM ENTENDIMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA INTERDISCIPLINARIDADE 

(02) ENTREVISTADOS REFEREM QUE ACONTECE QUANDO TEM CASO SOCIAL SÉRIO, QUE DEMANDA O TRABALHO DA 

EQUIPE MULDISCIPLINAR. 01 DEMONSTRA QUE HÁ INTERESSE E EMPENHO PARA O TRABALHO INTERDISCIPLINAR, 

PORÉM AINDA SEM ÊXITO. FICA EVIDENCIADO PROBLEMAS DE RELACIONAMENTO ENTRE OS PROFISSIONAIS MÉDICO E 

OS DEMAIS 

(09) OS DEMAIS ENTREVISTADOS REFEREM QUE A INTERDISCIPLINARIDADE NÃO SE APLICA NO SETOR. 

 

 

eles para conversar.  

P08 É importante a participação de diferentes profissionais na emergência, ter um 

bom relacionamento, convívio, em prol de melhorias do setor. 

Não se aplica. Cada um por si. 

P09 Várias disciplinas juntas para atuar num mesmo propósito. Eu acho isso bom, 

você ter além do médico, o enfermeiro, os fisioterapeutas, o corpo de 

enfermagem formado para dar assistência conjunta e integral ao paciente. 

Agora nesse momento, nesses últimos meses, tem aparecido um grupo de 

fisioterapeutas para dar assistência aos pacientes entubados, os pacientes que estão 

com problemas respiratórios, isso é agora. Antes quem aspirava os pacientes era os 

enfermeiros e técnicos de enfermagem. Tem o serviço da nutrição, o serviço social que 

quando tem uma questão nós solicitamos para dar uma assistência ao paciente, ou 

familiar quando precisa de alguma informação. 

P10 Importantíssimo! Inclusive em troca de conhecimento, agora nós estamos 

com profissional aqui de fisioterapia, muito bom!!! Ela te coloca coisas que 
você não tinha conhecimento, que vai beneficiar o teu serviço, que vai 

beneficiar principalmente o paciente, então isso é muito importante. 

Sim, com o serviço de fisioterapia, trabalha junto com a enfermagem na emergência 

pediátrica. A nutrição fica mais a parte, mas agora está tendo uma integração maior 
porque está tendo demandas especiais. A mãe traz a demanda pra gente da 

enfermagem, ai a enfermagem passa pro médico, tem mães que não falam com os 

médicos. 

P11 É que é uma coisa muito boa, porque a gente troca experiência, porque a 

gente troca conhecimento, e porque a gente acaba com aquela coisa de “Eu 

sou isso, eu sou aquilo... nós somos aqui, nós estamos aqui para o bem do 
doente. Muita gente aqui entra com muito ego, então essa coisa da 

interdisciplinaridade é muito importante. 

Então se tem algum paciente com alguma coisa e eu estou em dúvida, eu vou ao 

médico e pergunto, eu obtenho uma resposta e fico sabendo o porquê. Ou se não 

liberou uma dieta, tá na hora do jantar regular, entendeu? Então se deixar por conta das 
pessoas que teriam que estar fazendo isso, o paciente não almoça, não janta, não lancha 

e fica ali o dia inteiro e eu também gosto de todos os lugares que eu passo para 

trabalhar, se tem alguma coisa que eu não sei, eu procuro saber. Pelo menos para ficar 

por dentro das coisas que eu não estou acostumada a ver. Não tem round na 
emergência, no outro hospital onde eu trabalho tem, é um hospital menor. 
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Questões 4, 5, 6 e 7: Você já teve alguma experiência/reunião de educação permanente no seu setor de trabalho? Se sim, com que 

frequência? Como aconteceu? Quem participa? 

PARTICIPANTES EXPERIÊNCIA DE EPS FREQUÊNCIA COMO ACONTECEU CATEGORIAS PROFISSIONAIS QUE 

PARTICIPAM DAS REUNIÕES 

P01 Treinamento em equipamentos Quando chega 

algum 

equipamento no 

hospital a 

empresa dá 

treinamento.  

Foi a pessoa designada para nos trazer as devidas informações. Quando é em relação a 

equipamento, eles nos apresentam o equipamento e nos dão a oportunidade de testar e 

manusear. 

Equipe de enfermagem, gerência, coordenação, 

responsável pela equipe de educação. Algum 

representante do próprio setor que promove. 

P02 Na chefia, às vezes têm.  Não há 

o hábito de rounds. Mas algumas 

vezes trabalhamos em conjunto, 

em alguns casos sociais 

específicos. 

Às vezes. Produtivo, cada um coloca seu ponto de vista e prol do paciente, do melhor para ele. 

Inclusive a acessibilidade. 

Médico e a gente (serviço social) às vezes 

nutrição. 

P03 Foi há muito tempo atrás, quando 

teve um incêndio na emergência e 

o chefe do serviço criou um curso 

de atualização em emergência 

abordando várias coisas, desde 

emergência clínica, cirúrgica, 

pediátrica... 

Só uma vez Foi muito bom, depois tivemos uma prova, e aí as pessoas tiveram pontuação. Teve 

certificado com carga horária, presença, tudo direitinho. Isso não costuma acontecer. 

Atualmente tem tido algumas da comissão de curativo, que vem com propostas, agora então 

está falando de prevenção, em cada plantão tem sido oferecido, mas as informações custam 

muito a chegar pra gente, infelizmente. Mas eu também percebo que para o técnico e auxiliar 

de enfermagem o número de ofertas de educação, atualização é muito pequena.  

O curso era para a equipe de enfermagem da 

emergência, mas tivemos professores que eram 

médicos, enfermeiros, nutricionistas, 

farmacêuticos. 

P04 Haviam reuniões, mas não eram 

reuniões de educação 

permanente. 

Não houve. Foram reuniões onde a chefia colocava os pontos que ela precisava tratar, a gente ouvia e 

comentava alguma coisa. Nada muito voltado para a educação permanente não. Alguns 

treinamentos sobre novas técnicas de punção venosa, alguma mudança de protocolo. Nada 

que vise ouvir o trabalhador para mudar outros aspectos. 

Enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. 

P05 Treinamento com equipamentos e 

acesso venoso periférico. 

Muito pouco. 

Ocorreu duas 

vezes, uma com 

os monitores 

novos com o 

rapaz que veio 

instalar e de 

acesso 

periférico. 

Foi boa, uma coisa muito rápida, explicação muito rápida. Não foi envolvente para os 

profissionais e não são todos que vão, é a minoria. 

Enfermeiros e técnicos de enfermagem. 

 

P06 

Só acontece de dia. Às vezes a 

noite quando chega um aparelho 

novo, ou medicamento que a 

gente desconheça, alguém passa 

as orientações. A noite não tem 

como precisar, mas durante o dia 

sempre tem. 

À noite às vezes 

quando chega 

um equipamento 

novo ou 

medicamento. 

Na emergência é bem menos, mas eles fazem treinamentos nas salas pelo hospital, aberto pra 

todos os funcionários da enfermagem, dependendo do assunto colocam a noite também 

pegando os 3 turnos. Teve de punção venosa. Os equipamentos quando chegam eles fazem 

no setor. 

 

Técnicos de enfermagem. 

 

P07 

Tem ações de EPS do hospital 

que visam um todo, que são ações 

do curativo, da prevenção de 

Bem espaçadas, 

devem ser a 

cada 3 meses, 

Eu só consigo fazer com a equipe pontualmente. O problema aparece por algum motivo eles 

levantam no whatsapp próprio que a gente tem para o grupo todo e eu analiso a melhor forma 

de abordar isso com eles. Eu nunca consigo reunir todo mundo num grupo só, até porque 

Enfermeiro e técnico. 
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LEGENDA:  

(08) REFEREM TREINAMENTOS, CURSOS, APERFEIÇOAMENTO, RESTRITOS A EQUIPE DE ENFERMAGEM   

(02) REFEREM QUE NÃO ACONTECE 

(01) ACONTECE ÀS VEZES, PORÉM A NÍVEL DE CHEFIAS. 

 

feridas e do time de terapia 

intravenosa. Daí eles marcam e se 

a puder liberar o funcionário, ele 

vai.  No nosso setor, as vezes a 

gente faz pequenas reuniões pra 

demandas que sejam próprias dos 

problemas do setor. 

quando 

acontece. 

pessoas que trabalham a noite não querem ficar de manhã. Aí quando eu preciso fazer uma 

reunião eu chego cedo pra pegar a equipe da noite, antes do horário de saída deles, e a gente 

conversa. A reunião a gente tentou fazer pelo menos a cada 3 meses, mas a última foi em 

agosto, a gente passa mais ou menos o que foi levantado e aí dali surgem alguns 

questionamentos, alguns pontos de vistas. Na última reunião a gente abordou bastante 

mudanças de decúbito, aí eles passaram qual era a problemática com relação as dificuldades 

que eles tinham, que não dava pra ser uma coisa engessada a cada 2horas, porque o banho só 

terminava 12h. Então entre 8h e 12h são 4horas que você não tem como fazer mudança de 

decúbito de todos os pacientes nesse horário. Mas o grupo do WhatsApp, é onde a gente se 

comunica mesmo com todo mundo. 

P08 Sim. Raramente. Aberto para várias pessoas, para tratar assuntos, como controle de material, cuidados com os 

pacientes; problemas pessoais de cada um; participação dos auxiliares nos cuidados de 

enfermagem. 

Enfermeiras, auxiliares e técnicos do setor. 

P09 Sim, a lavagem das mãos e os 

significados de você atender com 

qualidade e garantia de 

assistência ao paciente. 

2 vezes ao ano.  Partindo do setor de emergência isso não costuma acontecer. Mas aconteceu no meio do ano 

passado antes da Ebserh entrar, teve uma semana de reunião para passar novos protocolos.  

Ela fez com a enfermagem e convidou os 

médicos. Só teve um médico que aceitou fazer, os 

outros se recusaram. 

P10 Sim, de punção venosa e de 

manipulação do desfibrilador. O 

do desfibrilador foi através de 

uma empresa e da punção foi um 

profissional do hospital que deu 

essa aula. Foi feito uma reunião e 

foram convocados os 

profissionais para participarem. 

Agora tem 

acontecido com 

mais frequência, 

depois que a 

Ebserh entrou 

acho que nesse 

sentido teve 

uma grande 

oferta de cursos. 

Esse ano eu participei de punção venosa, mas tiveram vários. Mas pra eu participar tenho que 

estar saindo de plantão devido à distância. Então quando eu estou de plantão e puder 

participar no horário do plantão eu participo. Mas no próprio setor de emergência só 

aconteceu esse do desfibrilador. Todas as outras é em sala de reunião dos andares do hospital.  

Só enfermagem. 

P11 Não. Nem dentro do setor nem 

fora da emergência. 

Não tive.  Infelizmente eu não tive. Eu nunca participei, mas eu sei que enfermagem 

participa. Eu nunca fui convidada eu acho que são 

reuniões através de cursos que assim eles vão 

ministrando os cursos voltados para cada área, e 

as reuniões que eles faziam eram reuniões para 

organizar algumas coisas. 
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Questão 8: Você vê alguma dificuldade ou problema para a realização da EPS no seu setor de emergência? Sim, não, por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA:  

(07) ENTREVISTADOS REFEREM FALTA DE TEMPO, HORÁRIO INACESSÍVEL, GRANDE DEMANDA DE TRABALHO NO SETOR  

(01) TENDENCIA A PADRONIZAÇÃO / PROTOCOLIZAÇÃO  

PARTICIPANTES DIFICULDADES OU PROBLEMAS PARA REALIZAÇÃO DA EPS NA EMERGÊNCIA 

P01 A dificuldade parte do entendimento dos próprios profissionais da importância do valor do serviço em relação a adesão, interesse de estar ali participando. Por 

motivos como tempo, devido ao horário em que essas reuniões são propostas. Cada um tem uma dificuldade, muitas vezes o funcionário sai correndo pra 

outro serviço. As vezes as reuniões são agendadas para um horário que não é acessível a muitos. 

P02 Sim, não é 100%, não é efetivo. 

P03 Hoje eu acho que existe uma política dentro da instituição no que diz respeito ao serviço de enfermagem, de querer fazer o serviço de enfermagem ser uma 

tendência de padronização. Na minha visão isso não existe. Existe coisas que são características individuais de cada setor. São necessidades distintas. Mas o 

que eu vejo, são poucas ações, somente da comissão de curativo, e quanto aparece é geral, e não especifico para o setor de emergência. Recentemente foi 
instaurado um protocolo de sepse, mas isso nunca chegou a equipe de enfermagem da emergência pediátrica, eu sei que ele existe, colaram um cartaz, mas 

nunca foi discutido com a equipe. 

P04 Eu acho que a maior dificuldade é que o corpo gestor tenha conhecimento do que é a educação permanente e a forma de trabalhar isso com os profissionais. 

Tem espaço pra isso, tem uma organização de escala que favorece esse tipo de trabalho. Mas eu acho que é a falta de conhecimento do gestor do que é a 

política de educação permanente. 

P05 Sim, porque deveria ter mais educação continuada para os técnicos principalmente, maior qualificação porque não tem. Para o desenvolvimento melhor do 

tratamento dos pacientes. Isso não tem na instituição infelizmente. 

P06 Sim porque é um setor complexo com muito atendimento, quantidade de funcionários insuficientes e não tem como ficar parado e deixar de atender as 

urgências que chegam que são muitas e chegam toda hora. 

P07 Sim, por causa da demanda de trabalho e a adesão mesmo da equipe. 

P08 Não. 

P09 Eu vejo sim, porque a emergência tem um número de pacientes muito superior ao número de profissionais que temos para atender. Então sempre temos 
dificuldades no que se diz em dispensar um tempo para poder fazer qualquer treinamento. Mas isso é muito importante, todas as vezes que tem eu aproveito 

muito. Porque as vezes tem treinamento fora do setor, mas nunca é um horário adequado pra mim. O pessoal da noite é prejudicado nesse sentido, por que 

aqui no Box, as pessoas veem mais a mão de obra, não vê uma qualidade de assistência, então não tem interesse, ainda mais agora chegando outros 

profissionais das empresas, que estão modificando as teorias, os protocolos, então eu tenho observado uma certa diferença nos RJU’s e os outros contratados 
que estão chegando. 

P10 Não vejo dificuldade a não ser a disponibilidade do profissional que vai fazer as reuniões, passar pra todas as equipes. Aqui tem 2 técnicos e 1 enfermeiro, daí 
tem que ir 1 técnico só. Mas se fosse no setor durante o horário de trabalho seria bem mais fácil. Até mesmo pra equipe colocar a sua demanda e suas 

dificuldades, seria o ideal. 

P11 Eu vejo dificuldade sim, porque a emergência é um setor que falta material humano, ela está abarrotada de pacientes, são poucas pessoas para atendimento. 

Então o doente fica mal assistido e você acaba não tendo tempo nem para pensar. É pensar em fazer só aquilo certinho e não errar. Então é impossível você 

pensar em outra coisa. Lá a gente se sente até um robô, entendeu? 
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(01) FALTA DE CONHECIMENTO OU INTERESSE DA GESTÃO  

Questões 9 e 10: De que forma são tratados os problemas que acontecem no seu cotidiano de trabalho? Que idéia/s o/a Sr°(ª) daria para 

se tentar resolver alguns problemas do seu cotidiano na emergência? 

PARTICIPANTES TRATAMENTO DOS PROBLEMAS DO COTIDIANO NA EMERGÊNCIA SUGESTÕES PARA MUDANÇA 

P01 Na emergência pediátrica as coisas são tratadas com bastante seriedade, equilíbrio, 

nunca se esquecendo da questão ética. Na maioria das vezes é tratado em grupo 

quando algo não está fluindo bem, quando a necessidade de trazer uma 

conscientização ao grupo, visando a melhoria, o bom andamento, a questão de 
mantermos o ambiente harmônico. Com chefia e pessoal da enfermagem. 

É fundamental que a cada dificuldade, nós parássemos, refletíssemos e déssemos a 

nossa contribuição para que isso fosse solucionado. É muito importante que as 

coisas não se arrastem, que viu, detectou o problema, que a gente possa logo, dentro 

do possível estar buscando soluções. Acho que se nós tivermos essa conscientização 
nos tornaremos o ambiente mais harmônico. 

P02 Através de abordagem. Podia ser mais efetivo, porque na emergência é tão dinâmico nosso trabalho que às 
vezes não dá nem tempo de você fazer nada. Mesmo a emergência estando fechada 

não tem essa rotina, acaba priorizando alguns casos. 

P03 Joga tudo pra debaixo do tapete! E quando você insiste muito em ressaltar o 

problema, o problema passa ser pessoal. Fulano que é uma pessoa problemática. 

Raramente se dá desculpa de manter uma qualidade, que não pode deixar um 

paciente... para nunca ter efetivamente uma reunião onde as coisas são colocadas. A 
última reunião que eu fui, aqui na emergência foi no posto de enfermagem em pé. 

Então você vê, como que você pode verdadeiramente colocar problemas graves, 

problemas de relacionamento dentro da equipe, no posto de enfermagem em pé. 

Onde você tem uma pauta que ocupa 1hora e pauta da chefia ocupa 45 minutos e os 
outros todos tem que se resolverem, falarem dos seus problemas, acharem uma 

solução em 15 minutos. É difícil!!! 

Os pacientes sempre vão existir, o fluxo nunca vai diminuir. Aliás, no momento 

atual a tendência é só aumentar o fluxo de paciente, pois as pessoas estão 

desempregadas, cada vez procuram mais o serviço público. Então tem que fazer 

parte da rotina do serviço, tipo as terças feiras, toda terça feira ter um grupo de 
estudo de 1 hora, seja de manhã, tarde ou noite, mas tem que existir essa rotina. Pois 

se você esperar o dia que der, nunca vai dar. Nunca vai deixar de existir o paciente e 

as atividades de trabalho. O serviço de enfermagem é literalmente 24 horas, não 

existe parada na emergência. Tem que estabelecer essa rotina. Tem que ter o grupo 
de estudo, clube de revista, e as pessoas vão se inserindo naquilo que mais ela se 

interessa, mas as coisas têm que ser oferecidas. Toda terça feira tem o clube de 

revista ou toda quinta uma vez por mês.... O grupo é muito grande, e se você tem 

várias atividades em algum momento um vai numa, ou vai noutra. Mas o problema é 
que nada é oferecido, o que ocorre às vezes e que as pessoas (chefias) gostam muito 

é de TREINAMENTO, só que ninguém mais aceita treinamento, as pessoas têm 

necessidade de participar, pois enquanto eu não for parte do processo for só uma 

engrenagem o processo nunca vai dar certo. 

P04 São tratados de forma pontual. A partir do momento que o problema é identificado, 

é feito alguma intervenção ou não. 

Dar mais vez e voz para quem de fato ali trabalha e ouvindo essas pessoas como 

corresponsáveis pela melhoria geral do trabalho no setor de emergência, como eu já 
disse são reuniões muito taxativas hierarquicamente falando. Uma pessoa que tem 

um cargo de gerência diz como tem que ser, mas sem ouvir muito bem as pessoas 

que estão ali vivenciando o cotidiano do setor. A mudança seria dar mais vez e voz a 

quem de fato produz nesse setor. A experiência que eu tenho aqui dentro, eu posso 
dizer que as pessoas que estão vivendo aqui o cotidiano da emergência não são 

ouvidas de forma que possa trazer alguma melhoria para o setor. O que existe são 

sempre normas, treinamentos, mas nada efetivo, pois quem pode mudar essa 

realidade, não é ouvido. 

P05 São resolvidos através da rotina, da coordenação de enfermagem. Todos os Ter uma rotina de educação continuada para qualificação dos profissionais, uma 
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problemas a gente passa pra ela, pra tentar resolver. O maior problema da gente 
aqui, infelizmente são os médicos. Não tem uma integração. Daí a coordenação 

conversa com eles para tentar resolver os problemas. 

integração entre medico, enfermagem, serviço social, nutrição e psicologia. Uma 
equipe multidisciplinar, já que é uma retaguarda de oncologia tem que ter tudo. 

P06 A gente da enfermagem, super-atarefado passa para a coordenação e ela que 

soluciona para lá e traz a solução pra gente, as orientações de como agir na situação, 

como evitar que aconteça, a hora certa de passar pra outra pessoa resolver. 

O problema maior é na hipodermia, que tem que ter divisões, número de leitos 

determinados, com equipe planejada e determinada, com quantitativo suficiente de 

funcionários. Pois na emergência pediátrica e box isso já acontece tem número de 

leitos definido, na hipodermia por enquanto ainda não conseguiram solucionar isso. 
Não tem limite, um dia é 10 pacientes, 20, outro dia chegou a 41, e aí não respeita o 

número de profissionais disponíveis no setor para se ter um atendimento de 

qualidade. Porque 1 para atender 10 não tem condições. Outro grande problema é a 

presença dos familiares, todos questionando e querendo solução para os seus 
familiares ao mesmo tempo. Eles não falam com um só, todos que eles veem 

passando perto falam, querem urgência máxima. 

P07 São conversados dependendo do teor do problema, porque alguns são só a níveis 

gerenciais, mas quando é mais assistencial, e incluem as outras áreas, a gente tenta 

conversar o que é o correto na elaboração daquele problema e conversa com todo 

mundo da equipe. Infelizmente algumas pessoas são bem difíceis, a gente trabalha 
com humanas, então, nem todos aceitam algumas recomendações. Mas a gente vai 

lutando para isso. 

Se eu tivesse possibilidade de fazer grupos mensais, nem que fosse um só para 

levantar os problemas e depois montaria um cronograma para tentar debater esses 

problemas. O problema que sozinho não dá pernas. A gente já tem uma questão que 

a gente gostaria muito de trabalhar aqui que é os atendimentos nas paradas 
cardiorrespiratórias e o problema é que seria interdisciplinar, porque cada plantão 

médico age de um jeito, cada plantão de enfermeiro age de outro, cada técnico age 

de outro, então tentar falar a mesma língua, a língua na verdade que é a certa que 

seria o do protocolo da American Heart Association. Assim, isso é só um exemplo 
de coisa que a gente precisaria melhorar e que envolve todo mundo da emergência, 

mas a gente não consegue até por questões mais acima da gente que eu não tenho 

como fazer um grupo de educação permanente tendo uma educação permanente no 

hospital e que esse é um problema que a gente já levantou há muito tempo e seria 
dado por uma pessoa de fora que é um anestesista chefe e nunca aconteceu. Ai a 

gente fica meio engessado, de tomar algumas.... 

P08 A gente leva até a chefia esperando uma solução. A chefia conversa pessoalmente. Tão difícil, muito difícil. 

P09 Bem, os problemas sempre existem, confrontos, desentendimentos, mas cada um 
desenvolve a sua psicologia, então eu enquanto profissional eu entendo que o mais 

importante aqui pra mim é o cliente, e eu tenho que me adequar dentro das 

possibilidades de atender as suas necessidades. Então quando tem algo eu chamo o 

enfermeiro participo ele da situação e procuro usar harmonicamente dentro da 
minha competência de auxiliar de enfermagem até o nível que eu posso atuar, mas 

eu não vejo ninguém tentando resolver os problemas entendeu? A gente quando 

leva os problemas a pessoa fala “-Ah está bom, vou resolver isso!”, mas o problema 

não se resolve.  

Adequar o número de profissionais de acordo com a demanda dos clientes, porque o 
que eu vejo é que colocam o número de técnicos porque tem um número de leitos, 

mas cada paciente tem o seu número de horas trabalhadas. Cada paciente tem sua 

diferença de um para o outro. Tem paciente que você dá o banho e ele vai ficar até 

10h 12h aguardando a medicação, já tem outros pacientes que além do banho você 
tem que fazer outros procedimentos. Tem paciente que demanda muito mais 

trabalho, mais tempo, mais assistência pra se resultar na qualidade do serviço. Cada 

um tem sua particularidade.  Eu penso que a saúde nunca está estática, a gente 

aprende todos os dias. Aprende com aquele que sabe muito mais e tanto com aquele 
que sabe tanto menos.  

P10 Olha eu trabalho a noite, a gente leva nossos problemas primeiro pra enfermeira do 
setor, pra gerência e fica assim. Na verdade a gente não vê uma solução que nos 

beneficie. O interesse sempre é da instituição. 

A gerencia tinha que viver nossa realidade, porque na prática nossa teoria é outra. 
Antes de fazer o protocolo tem que primeiro viver aquela situação e dali você ver a 

melhor maneira de resolver e implementar uma solução. Porque não adianta ficar só 

de cima olhando e não viver a situação. Aqui na emergência é complicado, uma 
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grande demanda de pacientes graves. Uma emergência que não é aberta, mas que 
também não é fechada; poucos funcionários pra dar conta dessa demanda, 

sobrecarga. 

P11 Olha eu digo a você que atualmente é um “salve-se quem puder” entendeu? Porque 

a gente tem um número de nutricionistas reduzidíssimo, todas nós estamos 

acumulando dois andares mais da metade do nosso quantitativo aposentou e a 

Ebserh só contratou uma nutricionista. E você acaba se defendendo da maneira que 
pode e aí alguém liga pra chefia reclamando de alguma coisa, e você tem a seguinte 

explicação: Sou uma só e não dá pra ver tudo ao mesmo tempo. Mas não tem como, 

a gente acaba fazendo a nossa rotina, eu faço a minha rotina, não saio dali mas isso 

tem um custo muito alto pra mim, porque eu fico extremamente estressada, nervosa, 
cansada, eu saio dali sabe, sem alma... 

A falta de educação permanente na emergência vem do fato da superlotação, você 

não consegue parar. Se você parar é um caus. Então tinha que mudar muita coisa ali 

dento antes de você implementar um programa de educação permanente. Porque 

você se afasta 10 minutos, chegam 15 pacientes, entendeu? E você tem que ver tudo, 
e o acompanhante fica lá, cadê meu exame, cadê meu exame? Do jeito que funciona 

não tem como. Só se eles mudassem o perfil da emergência, porque a emergência 

pra mim não está fechada.  Você vê, ali na hipodermia eu vejo um enfermeiro 

quando tem e quatro técnicos e as vezes trinta pacientes, como pode isso? Muito 
difícil! Os médicos só vão jogando os boletins em cima. Oh quero que colha isso, 

que colha aquilo, você fica maluca. É muito estranho, então ali, eu acho impossível! 

Desse jeito, impossível!  

 

LEGENDA PARA TRATAMENTO DOS PROBLEMAS DO COTIDIANO DE TRABALHO NA EMERGÊNCIA: 

(02) DOS ENTREVISTADOS REFEREM QUE O TRATAMENTO DOS PROBLEMAS É FEITO ATRAVÉS DE CONVERSA EM GRUPO, 

CHEFIA E ENFERMAGEM 

(05) REFEREM ABORDAGEM PESSOAL / INTERVENÇÃO 

(05) REFEREM QUE NÃO HÁ TRATAMENTO PARA OS PROBLEMAS  

 

SUGESTÕES DE MUDANÇA, FALAS IMPORTANTES:  

PAUSA PARA REFLEXÃO; FAZER PARTE DA ROTINA REUNIÕES DE EPS; DAR MAIS VEZ E VOZ; MENOS HIERARQUIZAÇÃO E 

TRASMISSÃO DE SABERES; ROTINA DE EC; INTEGRAÇÃO EFETIVA DAS EQUIPES; GRUPOS MENSAIS PARA LEVANTAR OS 

PROBLEMAS; RODAS DE CONVERSA; CLUBE DA REVISTA; GRUPO DE ESTUDOS DENTRO DO HORARIO DE TRABALHO E 

DENTRO DO SETOR DE TRABALHO. 



Anexo 1: Declaração de autorização para a pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2: Escala de Serviço de Enfermagem  

Parte 1: 
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Parte 2: 
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Parte 3: 

 

 
Legenda: 

ENF: Enfermeiro TE: Técnico em enfermagem  AE: Auxiliar de enfermagem  M: Manhã 

T: Tarde F: Folga    SD: Serviço Diurno   SN: Serviço Noturno 

SP: Simplificado (Contrato temporário



Anexo 3: Calendário 2018 – Comissão de Educação Permanente  

 
 


