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1 INTRODUÇÃO 
 
 
           O estudo “A Educação Permanente em um Hospital Público na perspectiva dos 

gestores: conhecer para intervir” abarcou a necessidade de construir um produto que 

permita e assegure a participação do coletivo multiprofissional da instituição na 

problematização e construção das necessidades de formação. Desta forma a 

produção técnica que emergiu desta dissertação intitula-se:  “Instrumento para 

Levantamento das Necessidades de Educação Permanente em Saúde do 

Trabalhador”.  

           Impulsionado pelo movimento da reforma sanitária e pela necessidade que 

surgiu de uma Educação na Saúde, foi criado pelo Ministério da Saúde (MS) a 

Secretaria da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) que, 

entendendo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assumiu a 

responsabilidade da construção e implementação da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS). 

            A Educação Permanente em Saúde (EPS) foi instituída como PNEPS por meio 

da portaria n° 198/GM/MS de 13 de fevereiro de 2004 (BRASIL, 2004) e da portaria 

GM/MS n°1.996 de 20 de agosto de 2007 (BRASIL, 2007) na perspectiva de favorecer 

a reflexão do trabalhador no cotidiano dos serviços, estando voltada para o 

desenvolvimento dos colaboradores e como ferramenta da gestão no SUS. Estas 

portarias propõem que seja tomada como referência para qualificação dos 

trabalhadores, as necessidades e a realidade do ambiente de trabalho. 

           A proposta da PNEPS é estimular as relações entre ensino, ações de saúde e 

serviços, entre docência e atenção à saúde entre formação e gestão setorial tomando 

por base o desenvolvimento das instituições prestadoras de assistência à saúde e ao 

controle social (BRASIL 2004; MICHIMA, 2015). Esta política também valoriza a 

participação da equipe multiprofissional, do coletivo profissional e ratifica a 

importância do preparo técnico e cientifico (CARDOSO, 2007). 

            As lacunas encontradas na formação profissional, a evolução tecnológica 

incorporada no cotidiano dos serviços, e as mudanças institucionais demandam 

formação e atualização sistemáticas diante das necessidades encontradas pelos 

trabalhadores. É necessário realizar o diagnóstico destas necessidades envolvendo 

os trabalhadores e suas problematizações, os gestores, uma vez que alguns aspectos 
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estão ligados à estrutura física e aos recursos humanos, bem como à política 

administrativa no delineamento de metas, da visão, missão e plano diretivo.  A 

construção de um plano de ação de EP deve ser elaborado pelo setor de formação e, 

para tanto, faz-se necessário a construção e o uso de instrumentos padronizados para 

coleta de dados (MORAES, 2002). 

            Neste contexto foi desenvolvido o instrumento para levantamento das 

necessidades de formação do trabalhador. A produção técnica poderá ser utilizada 

pelos gestores da Instituição para construção do plano de educação do corpo 

funcional. 

 Este instrumento visa contribuir para a Política Institucional de Educação 

Permanente em Saúde do hospital estudado cuja pesquisa se encontra em 

documento próprio.  

 

 

2 OBJETIVO 

 

- Desenvolver e avaliar um instrumento para o levantamento das necessidades de 

Educação Permanente em Saúde do Trabalhador de um hospital público.  

 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Delineamento da Pesquisa 

 

 Trata-se de uma pesquisa transversal, de natureza descritiva e abordagem 

quantitativa. 

 

3.2 Local de estudo  

 

 O estudo foi realizado no hospital público, de ensino, lócus da pesquisa “A 

Educação Permanente em um Hospital Público na perspectiva dos gestores: conhecer 

para intervir”. 
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3.3 Amostra 

 

 O Hospital conta com 1316 profissionais em seu quadro funcional distribuídos 

entre múltiplos vínculos empregatícios. Discutido com estatístico sobre a amostra 

ideal sendo definido que deveriam ser selecionados de 100 a 120 profissionais, com 

mais de 5 anos e menos de 5 anos na Instituição, que desenvolvam atividades 

administrativas ou assistenciais.  Selecionou-se uma amostra aleatória, estratificada 

de 112 indivíduos. Os estratos foram definidos por tempo de admissão e setor.  

 A amostra foi composta por: 

- Gestores: 

Gerentes de Enfermagem, Tecnologia da Informação, Faturamento; Coordenadores 

de Farmácia Clinica, Farmácia Administrativa, Fisioterapia, Contas Médicas, 

Enfermagem das UTI’S, Enfermarias de Cardiologia, CME e Hotelaria, Hemodiálise, 

Psicologia.  

- Profissionais de nível superior: 

Enfermeiros e Enfermeiros Líderes, Assistente Social, Fisioterapeutas, Residente 

Multiprofissional, Psicólogos, Farmacêuticos.   

- Demais profissionais: 

 Auxiliares eTécnicos de Enfermagem, Auxiliares e Assistentes Administrativos  

Supervisores, Agentes de Portaria, Técnicos de Laboratório, Auxiliar e Assistente de 

Almoxarifado,  Telefonistas, Recepcionistas, Agentes de Vigilância, Técnico de 

segurança do trabalho, Técnico de  Informática, Auxiliar de Regulação, Faturistas. 

 

3.4 Critérios de Inclusão 

 Trabalhadores das áreas assistenciais e administrativas, independente do ano 

de admissão e turno de trabalho, qualquer vínculo empregatício e que aceitaram 

participar da pesquisa com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice B). 

 

3.5 Coleta de Dados 

Para a coleta de dados recorreu-se à pesquisa de campo, aplicando o 

Instrumento para levantamento de necessidades (LENEP) junto com um questionário 

de avaliação (Apêndice A). Este teve por objetivo conhecer a opinião dos 

trabalhadores em relação ao instrumento. O questionário de avaliação foi construído 
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atendendo aos critérios propostos por EQUAL (2004) em suas sete dimensões: 

contemplação e inovação; benefício; adequação; utilidade; acessibilidade; igualdade 

e transferência.  Foi utilizada a Escala do tipo Likert para pontuar as dimensões 

segundo o grau de concordância ou discordância dos participantes. As perguntas 

foram pontuadas da seguinte forma: 4-Concordo Plenamente; 3-Inclinado a 

Concordar; 2-Inclinado a Discordar; 1-Discordo Plenamente (LIKERT,1932). Pontuar 

as assertivas com números pares, neste caso com quatro opções de respostas, evita 

tendência centrante (SOUZA, 2016 cita OLIVEIRA, 2001). 

A escala de Likert foi desenvolvida por Rensis Likert, em 1932, e tinha como 

objetivo inicial avaliar a satisfação dos consumidores analisando se havia relação 

entre as opiniões dadas e as compras realizadas. Posteriormente a escala foi 

incorporada às outras áreas do conhecimento (SOUZA, 2016). 

 

3.6 Teste-piloto  

 Foi realizado teste-piloto no qual as questões construídas foram discutidas com 

duas enfermeiras que trabalham com EPS em um hospital privado e um serviço 

público, respectivamente.  

 As questões iniciais à discussão foram: 

 

 As questões finais evoluíram com o seguinte conteúdo:  

QUAIS OS PROCEDIMENTOS PRÁTICOS QUE 

VOCE JULGA INDISPENSÁVEIS DENTRO DO 

SEU PROCESSO DE TRABALHO E QUE 

PRECISAM SER APRIMORADOS? 

QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS QUE 

SÃO NECESSÁRIOS APRIMORAR PARA VOCÊ 

REALIZAR MELHOR SUAS ATIVIDADES 

PRÁTICAS  NO DIA A DIA? 

QUAIS AÇÕES EDUCATIVAS  PODEM 

CONTRIBUIR PARA O MELHORAR AS SUAS 

PRÁTICAS ASSISTENCIAIS E DO  TRABALHO  

EM EQUIPE? 

QUAIS SÃO AS DIFICULDADES QUE VOCE 

ENCONTRA NO DESENVOLVIMENTO DE SEU 

TRABALHO QUE SERIAM MINIMIZADAS OU 

RESOLVIDAS COM AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO 

PERMANENTE? 

QUE TREINAMENTOS VOCÊ PRECISA 

RECEBER PARA MELHORAR SUAS 

HABILIDADES  NO COTIDIANO DO 

TRABALHO? 

QUE CAPACITAÇÃO PRECISA RECEBER PARA 

MELHORAR SEU CONHECIMENTO E AS 

ATIVIDADES NO COTIDIANO DO TRABALHO?  

QUE TREINAMENTOS SÃO NECESSÁRIOS 

PARA CONTRIBUIR COM A MUDANÇA DE 

COMPORTAMENTO DO TRABALHADOR? 

VOCÊ ENCONTRA DIFICULDADES PARA 

DESENVOLVER SEU TRABALHO NO SEU 

COTIDIANO, QUAIS? 
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3. 7 Análise dos dados 

 Para cada assertiva do questionário de avaliação foi calculada a média e a 

distribuição percentual das respostas. As análises quantitativas foram realizadas no 

editor de planilhas Excel@. 

 

3.8 Aspectos éticos 

 Todos os participantes da pesquisa foram orientados sobre os objetivos da 

pesquisa e assegurando sua integridade e não maleficência assinaram um Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) caso concordassem em participar. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A Tabela 1 apresenta o perfil profissional dos trabalhadores entrevistados. 
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Tabela 1 – Perfil profissional dos trabalhadores entrevistados. Salvador, BA, 2017.  
 

Frequência 

 
  

Absoluta Relativa 

Setor   
Assistencial 65 58 
Administrativo 47 42 
   
Função   
Assistencial 48 43 
Administrativo 64 57 
   
Ano de Admissão   
< de 5 anos 64 57 
> de 5 anos 48 43 
   
Turno de Trabalho   
Manhã e Tarde (8h) 59 53 
Serviço Diurno (12h) 21 19 
Serviço Noturno (12h) 2 2 
Escala Mista (SD/SN) 30 26 
   
Vínculo de trabalho   
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão 94 84 
Secretaria Estadual de Saúde da Bahia 11 10 
Ministério da Saúde 7 6 
   
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

  

 Para a realização deste estudo e sua avaliação foram aplicados 112 

Instrumentos para levantamento de necessidades de educação permanente em saúde 

associados a 112 questionários de avaliação do Instrumento proposto.   

A maioria dos participantes da pesquisa estão alocados na área assistencial 

(58%), desenvolve função administrativa (57%), estão na instituição há menos de 5 

anos (57%), e desenvolvem suas atividades em turnos como Manhã e Tarde, das 07 

às 17 h (53%) e (26%) em escala mista de trabalho, 07 às 19, 19 às 07, 7 às 13 ou 13 

às 19:00h. São contratados pelo vínculo empregatício mantido pela Fundação de 

Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX) correspondendo a 84% dos participantes e 

16% de funcionários públicos. 
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 Houve recusa de participação de dois funcionários públicos que justificaram 

estar em vias de aposentadoria e considerarem desnecessários sua participação. 

 Dentre os participantes observamos que sete profissionais tiveram dificuldade 

para responder ao Instrumento de Levantamento de necessidades recorrendo ao 

pesquisador para os auxiliar nas respostas, sendo um auxiliar de higienização, um 

auxiliar de farmácia, três auxiliares da Tecnologia de Informação (TI), um auxiliar de 

Enfermagem e um técnico de métodos gráficos da Bioimagem. Foi sugerido por este 

auxiliar de enfermagem que se desenvolvesse um instrumento direcionado à categoria 

e com possibilidade de respostas objetivas. Houve o relato de um Técnico de 

Enfermagem quanto à importância do instrumento proposto para o levantamento das 

necessidades de treinamentos e posterior organização dos mesmos na instituição.

  As médias da pontuação definida pelos trabalhadores nas dimensões de 

avaliação do Instrumento estão apresentadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Médias da pontuação definida pelos trabalhadores nas dimensões de 
avaliação do Instrumento para o Levantamento de Necessidades de Educação 
Permanente do Trabalhador. Salvador, BA, 2017.  
 

QUESTÕES MÉDIA* 

1. Adequação: Este questionário, no formato em que está organizado, 
atende você quanto à descrição de suas necessidades de treinamento. 

 

3,19 

2. Aplicabilidade: Este questionário é útil para levantamento das 
necessidades e organização dos treinamentos. 

3,44 

  
3. Transferência: Este questionário poderá influenciar positivamente nas 

mudanças das práticas de trabalho. 
 

3,53 

4. Igualdade: Este questionário permite que todos os profissionais, nas 
várias categorias e vínculos, participem da construção do levantamento 
das necessidades de treinamento.  

 

3,36 

5. Acessibilidade: Este questionário tem linguagem clara, de fácil 
entendimento.  

 

3,19 

6. Utilidade: Este instrumento contribui para Educação Permanente no 
Hospital.  

 

3,42 

7. Contemplação e Inovação: Existe infraestrutura organizacional, física, 
material e humana para a aplicação deste questionário de levantamento. 

 

3,04 

8. Contemplação e Inovação: Possui as informações necessárias para 
avaliar as necessidades de treinamento.  

 

3,04 

9. Benefício: Facilita e justifica a tomada de decisões quanto aos 
treinamentos necessários para atender as necessidades levantadas.  

3,27 

  
10. Benefício: Ao responder esse questionário, você se sentiu participante 

da construção do instrumento.  
 

3,48 

*Escala tipo Likert: 4: Concordo Plenamente; 3: Inclinado a Concordar; 2: Inclinado a Discordar; 1: 
Discordo Plenamente 

       

A avaliação do instrumento de levantamento de necessidades de EPS do 

trabalhador apresentou os valores médios acima de 3,0 em todas as dimensões 

demonstrando uma tendência atitudinal positiva do instrumento proposto.  

           As dimensões de maior pontuação foram as de Transferência, Benefício e 

Aplicabilidade indicando que o Instrumento construído poderá influenciar 

positivamente nas mudanças das práticas de trabalho, que os trabalhadores se 
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sentiram participantes da construção do instrumento proposto e que é útil para o 

levantamento das necessidades e organização dos treinamentos.  

A dimensão Contemplação teve a menor pontuação tanto na análise da 

estrutura organizacional, física, material e humana disponíveis quanto no que diz 

respeito às informações necessárias para avaliar as necessidades de treinamento.  

As Figuras 1 e 2 apresentam a distribuição percentual das respostas às 

questões 1 a 5 e 6 a 10, respectivamente, do questionário de avaliação do instrumento 

dos profissionais. 
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Figura 1 - Distribuição percentual das respostas às questões 1 a 5 dos profissionais 
atribuídas nas dimensões de avaliação do Instrumento para o Levantamento de 
Necessidades de Educação Permanente do Trabalhador. Salvador, BA, 2017.  
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clara, de fácil entendimento.

0 20 40 60 80 100

Concordo Plenamente

Inclinado a Concordar

Inclinado a Discordar

Discordo Plenamente

% de respostas

Questão 2: Aplicabilidade: Este questionário é útil para
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treinamentos.
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Questão 4: Igualdade: Este questionário permite que
todos os profissionais, nas várias categorias e vínculos,
participem da construção do levantamento das
necessidades de treinamento.
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Figura 2 - Distribuição percentual das respostas às questões 6 a 10 dos colaboradores 
atribuídas nas dimensões de avaliação do Instrumento para o Levantamento de 
Necessidades de Educação Permanente do Trabalhador. Salvador, BA, 2017.  
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         As respostas às questões foram estruturadas com base na escala de Likert. 

Foram propostas quatro opções de respostas escalonadas de 1 a 4 sendo 4: Concordo 

Plenamente; 3: Inclinado a Concordar; 2: Inclinado a Discordar; 1: Discordo 

Plenamente.         

 Em relação a assertiva 1, dimensão ADEQUAÇÂO, verificou-se que a maioria 

dos participantes estão inclinados a concordar (44,6%) e concordar plenamente 

(38,3%) que o instrumento avaliado atende quanto à descrição das necessidades de 

treinamento (Figura 1).  

 Para Moraes (2002) três aspectos são importantes para o sucesso do 

levantamento de necessidades de treinamento: análise organizacional, análise de 

tarefa e análise individual para a partir deste momento implantar o instrumento da 

melhor maneira evitando perdas desnecessárias de tempo, recursos humanos e 

insumos.    

 A análise da assertiva 2, dimensão APLICABILIDADE, trouxe que a maioria dos 

participantes estão inclinados a concordar 28,5% (32) e concordar plenamente 58% 

(65) que o instrumento avaliado é útil para o levantamento de necessidades de 

educação permanente (Figura 1). 

 Neste contexto Stedefeldt (2013) referencia Furtado e Campos (2008) que cita 

a importância da participação de grupos de interesses e usuários nas pesquisas 

avaliativas e defende que quanto maior a proximidade do usuário com o instrumento 

de pesquisa maior é a chance de sua aplicabilidade no cotidiano profissional.  

           Em relação a assertiva 3, dimensão TRANSFERÊNCIA, estão inclinados a 

concordar 28,5% (32) e concordar plenamente 62,5% (70) que o instrumento 

analisado tem potencial para influenciar positivamente os cenários de prática com 

mudanças no trabalho (Figura 1) na opinião da maioria dos pesquisados.  

            A assertiva 4, dimensão IGUALDADE, revelou que a maioria dos participantes 

estão inclinados a concordar 33,9%(38) e concordar plenamente 51,7% (58) que o 

instrumento avaliado favorece a inserção multiprofissional e dos múltiplos vínculos na 

construção do levantamento de necessidades (Figura 1).  

Na análise da assertiva 5, dimensão ACESSIBILIDADE, verificou-se que a 

maioria dos participantes estão inclinados a concordar 41,6% (46) e concordar 

plenamente 41,6% (46) que o instrumento proposto tem linguagem clara, sendo de 

fácil entendimento para o trabalhador (Figura 1).  
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        Na asserção 6, dimensão UTILIDADE, defendeu-se que o instrumento aplicado 

é útil para a EP institucional. A maioria dos participantes estão inclinados a concordar 

33%(37), e concordar plenamente 55,3% (62) (Figura 2). 

        Na assertiva 7, dimensão CONTEMPLAÇÃO, buscou-se compreender a 

estrutura física, material e humana disponíveis na instituição para aplicação do 

questionário de levantamento de necessidades e sua efetivação.  A maioria dos 

participantes afirmaram estar inclinados a concordar 31,2% (35), e concordar 

plenamente 39,2% (44) (Figura 2).  

         A asserção 8, dimensão CONTEMPLAÇÃO, afirmou que o Layout do 

instrumento e seu conteúdo contempla as informações necessárias para avaliar as 

necessidades de treinamento na instituição. Verificou-se que a maioria dos 

participantes estão inclinados a concordar 41% (46) e concordar plenamente 34,8% 

(39) (Figura 2).   

          Na asserção 9, dimensão BENEFÍCIO, a percepção positiva dos pesquisados 

é afirmada pela maioria dos participantes que estão inclinados a concordar 45,5% (51) 

e concordar plenamente 41,9 % (47) que o instrumento facilita e justifica a tomada de 

decisões quanto aos treinamentos atendendo assim às necessidades levantadas 

(Figura 2). 

          Na análise da dimensão BENEFÍCIO encontramos a maioria dos entrevistados 

inclinados a concordar 25 % (28) e concordar plenamente 62,5 % (70) que ao 

participar da pesquisa participa também da construção do instrumento proposto 

(Figura 2).  
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5 CONCLUSÃO 

 

 Foi desenvolvido um instrumento para levantamento das necessidades de 

educação permanente em saúde do trabalhador que apresentou boa aceitação quanto 

à todas as dimensões em que foi avaliado.   

 Desta forma este instrumento pode ser usado como ferramenta para o 

levantamento de necessidades de formação pelos trabalhadores da instituição 

pública; o que pode garantir o direito igualitário de participação dos vários vínculos 

empregatícios nas múltiplas funções, e também ser utilizado em outros serviços.   

 

 

6 INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EP 

 

 

              Com o objetivo de divulgar e fortalecer a EP na instituição, as reformulações 

na estrutura físico-organizacional e de pessoal serão necessárias. Está sendo 

proposto a construção de um plano de ação educacional que vise conscientizar todos 

os profissionais da área assistencial e administrativa incluindo os Gestores para a 

importância da EP para evolução do trabalhador tanto na área assistencial quanto da 

qualidade. Portanto, tomando por base a PNEPS e suas portarias propomos o 

seguinte Plano de Ação: 
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O QUE? QUEM? COMO? ONDE? QUANDO? 

Divulgação da PNEPS e 
suas Bases legais para 

Gestores  

Pesquisadora 
e Recursos 
Humanos 

 
Promovendo Jornada de EP 
Institucional, convidados da 

Rede Pública e Professores da 
Linha de EP 

 
 

Hospital lócus 
da Pesquisa 

Outubro 
2017 

Divulgação da PNEPS e 
suas Bases legais para 

Funcionários Públicos, CLT 
e Terceirizados 

Pesquisadora, 
Coordenadores 
das àreasáreas 

e Recursos 
Humanos 

 
Promovendo Simpósio de EP 
Institucional, convidados da 

Rede Pública, Professores da 
Linha de EP da UFBA e 

Pesquisadora 
 
 

Hospital lócus 
da Pesquisa 

Dezembro 
2017 

Estruturação do NEP 
Hospitalar 

Diretores, 
Gerentes, 

Assessor e 
Pesquisadora 

Reunião Gerencial e com as 
Diretorias para definição do 

planejamento estratégico 2018 

Sala de 
Reunião 

Dezembro 
2017 

 
Fluxo para Levantamento de 

Necessidades de EP e 
execução 

 

Coordenadores 
das áreas, RH 

e 
Pesquisadora  

Discutindo, atualizando, 
desenhando e divulgando o 

fluxograma 

Hospital lócus 
da Pesquisa 

Janeiro  
2018 

Levantamento de 
Necessidades de EP dos 

trabalhadores 

Coordenadores 
das áreas 

Distribuição e preenchimento do 
Instrumento de levantamento de 

Necessidades (LENEP) 

Unidades e 
Serviços do 

Hospital, Lócus 
da pesquisa 

Janeiro 
 2018 

Construção do Plano de 
Educação Permanente 

Institucional 

NEPS  e 
Gestores das 

áreas 
Assistenciais e 
Administrativas 

Identificando as necessidades de 
EP das áreas, definindo os 

executores das ações. 

Sala do NEPS Fevereiro 
2018 
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Apêndice A - Questionário de avaliação do Instrumento de Levantamento das 
Necessidades de Educação Permanente em Saúde do Trabalhador.  

 
Nota Explicativa Referente ao Questionário 

 
 
Caro trabalhador, 

 

Como pós-graduanda do Programa de Mestrado em Ensino em Ciências da 

Saúde do CEDESS/UNIFESP, estou desenvolvendo uma pesquisa cujo título é “A 

Educação Permanente em um Hospital Público na perspectiva dos Gestores: 

Conhecer para intervir”.  

Como produto de pesquisa construímos um Instrumento para Levantamento 

das Necessidades de Educação Permanente em saúde do trabalhador.  Para avaliar 

se este instrumento atende às suas necessidades gostaria que você respondesse ao 

Questionário de Avaliação. A partir de sua resposta poderemos construir uma 

proposta de ação educativa de Educação Permanente neste hospital.  

Desta forma, conto com você para o preenchimento destes dois Impressos: 

Levantamento de Necessidades e Questionário de Avaliação.  

 Sua colaboração é importante para esta pesquisa 

 

Simone Querino 

Pesquisadora 
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QUESTIONÁRIO 1 Instrumento para o Levantamento de Necessidades de Educação 
Permanente do Trabalhador 
 

  
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 

PERMANENTE  
 

 
LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 

SAÚDE  
 

 

DATA:        ______/________/_______ 

SETOR:       ______________________ 

VÍNCULO   ______________________ 

 

FUNÇÃO:    ___________________________          

TURNO DE TRABALHO:________________ 

ANO DE ADMISSÃO___________________ 

 
 

 

QUAIS OS PROCEDIMENTOS 

PRÁTICOS QUE VOCE JULGA 

INDISPENSÁVEIS DENTRO DO SEU 

PROCESSO DE TRABALHO E QUE 

PRECISAM SER APRIMORADOS 

 

QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS 

QUE SÃO NECESSÁRIOS APRIMORAR 

PARA VOCÊ REALIZAR MELHOR SUAS 

ATIVIDADES PRÁTICAS  NO DIA A DIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE AÇÕES EDUCATIVAS  PODEM 

CONTRIBUIR PARA O 

MELHORAMENTO DAS SUAS 

PRÁTICAS ASSISTENCIAIS E DO  

TRABALHO  EM EQUIPE  

 

 

QUAIS SÃO AS DIFICULDADES QUE 

VOCE ENCONTRA NO 

DESENVOLVIMENTO DE SEU TRABALHO 

QUE SERIAM MINIMIZADAS OU 

RESOLVIDAS COM AS AÇÕES DE 

EDUCAÇÃO PERMANENTE? 
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QUESTIONÁRIO  2 Avaliação do Instrumento de Levantamento de Necessidades 
Educação Permanente em Saúde do Trabalhador.  
 

 
DATA: ____/____/____ 

SETOR: 

FUNÇÃO: TURNO DE TRABALHO:  

 
 
Este questionário contém 10 perguntas e devem ser respondidas individualmente. 

Não há resposta certa ou errada. Responda com um (X):   

Concordo plenamente (CP): se não houver dúvida 

Inclinado a concordar (IC):se houver dúvida, mas tendência maior à concordância  

Inclinado a discordar (ID): se houver dúvida, mas tendência maior a discordar 

Discordo plenamente: se houver certeza da discordância.  

 
1) Este questionário, no formato em que está organizado, atende você quanto à 

descrição de suas necessidades de treinamento. 
(  ) Concordo Plenamente  (  ) Inclinado a Concordar  
(  ) Inclinado a Discordar    (  ) Discordo Plenamente 
 
2) Este questionário é útil para levantamento das necessidades e organização dos 

treinamentos. 
(  ) Concordo Plenamente (   ) Inclinado a Concordar 
(   ) Inclinado a Discordar   (   ) Discordo Plenamente 
 
 
3) Este questionário poderá influenciar positivamente nas mudanças das práticas de 

trabalho  
(  ) Concordo Plenamente  (  ) Inclinado a Concordar 
(  ) Inclinado a Discordar    (  ) Discordo Plenamente 
 
4) Este questionário permite que todos os profissionais, nas várias categorias e 

vínculos, participem da construção do levantamento das necessidades de 
treinamento. 

(  ) Concordo Plenamente  (  ) Inclinado a Concordar 
(  ) Inclinado a Discordar    (  ) Discordo Plenamente 
 
5) Este questionário tem linguagem clara, de fácil entendimento  
(  ) Concordo Plenamente  (  ) Inclinado a Concordar 
(  ) Inclinado a Discordar   (  ) Discordo Plenamente 
 
6) Este instrumento contribui para Educação Permanente no Hospital  
(  ) Concordo Plenamente   (  ) Inclinado a Concordar 
(  ) Inclinado a Discordar     (  ) Discordo Plenamente 
 
7) Existe infraestrutura organizacional, física, material e humana para a aplicação 

deste questionário de levantamento. 
(  ) Concordo Plenamente  (  ) Inclinado a Concordar 
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(  ) Inclinado a Discordar    (  ) Discordo Plenamente 
 
8) Possui as informações necessárias para avaliar as necessidades de treinamento  
(  ) Concordo Plenamente  (  ) Inclinado a Concordar 
(  ) Inclinado a Discordar    (  ) Discordo Plenamente 
 
9) Facilita e justifica a tomada de decisões quanto aos treinamentos necessários 

para atender as necessidades levantadas.  
(  ) Concordo Plenamente  (  ) Inclinado a Concordar 
(  ) Inclinado a Discordar    (  ) Discordo Plenamente 
 
10)  Ao responder esse questionário, você se sentiu participante da construção do 

instrumento.  
(  ) Concordo Plenamente   (  ) Inclinado a Concordar 
(  ) Inclinado a Discordar      (  ) Discordo Plenamente 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para Avaliação 
e Construção do Produto de Pesquisa 
 

Prezado (a) Trabalhador (a), 

 

 Você está sendo convidado (a) a participar como Voluntário da pesquisa 

intitulada: “ A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM UM HOSPITAL PÚBLICO NA 

PERSPECTIVA DOS GESTORES: CONHECER PARA INTERVIR”, desenvolvida no 

Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), realizada pela Mestranda, 

enfermeira, Simone Leticia Souza Querino, sob orientação da Prof.ª Drª 

ElkeStedefeldt e coorientação da Prof.ª Dra. Ana Maria de Souza Pinto. 

                    Você foi escolhido (a) por fazer parte do grupo de trabalhadores deste 

Hospital. Para sua participação no processo de construção do produto de pesquisa 

será utilizado um Questionário (Nº 1) para o Levantamento de Necessidades de 

Educação Permanente do Trabalhador e deverá ser respondido na forma escrita.  Na 

sequência, você responderá ao Questionário (Nº 2) que visa avaliar a aplicabilidade 

deste Instrumento de Levantamento de Necessidades de Educação Permanente em 

Saúde do Trabalhador.  

  Os Questionários serão respondidos individualmente, com duração aproximada de 

15 min. O objetivo desta pesquisa é analisar sua aplicabilidade. Esta pesquisa visa 

oferecer o menor risco possível, pois não possuí métodos invasivos. O possível 

desconforto que a pesquisa oferece é que se sinta constrangido (a) em responder 

alguma questão. Caso isso ocorra, você poderá isentar-se de respondê-las sem 

prejuízo algum a sua pessoa. 

 Após seu término, o estudo permitirá construir uma proposta de ação educativa 

de Educação Permanente neste hospital e a efetivação do uso do instrumento de 

levantamento de necessidades como impresso institucional.  Em qualquer etapa do 

estudo você terá acesso ao profissional responsável pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a mestranda Simone 

Letícia Souza Querino que poderá ser contatada pelos telefones (71)82035571 e (71) 

93087922.  

 Ressalto que o estudo cumprirá os princípios da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde que trata da pesquisa envolvendo seres humanos. 
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 Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) na rua Saldanha 

Marinho, S/N, Caixa D’água, Salvador, Bahia-Ba, (71) 31171800 e (71) 31171912. 

 As informações obtidas serão analisadas, a sua identificação e dos demais 

participantes serão mantidas em absoluto sigilo, sendo garantido seu anonimato na 

publicação dos resultados. É assegurada a utilização dos dados somente dentro das 

finalidades da pesquisa, podendo ocorrer a publicação do mesmo, apenas com 

finalidade científica.  

 Você poderá se recusar a participar do estudo, desistir do mesmo a qualquer 

momento e por qualquer motivo, sem qualquer prejuízo pessoal, educacional ou 

profissional. O estudo não lhe ocasionará despesas pessoais, nem compensação 

financeira relacionada à sua participação, sendo qualquer despesa adicional 

absorvida pelo orçamento da pesquisa. A pesquisadora estará à disposição para tirar 

quaisquer dúvidas durante a pesquisa se você precisar. Fica assegurado também o 

direito de ser mantido atualizado sobre os resultados desta pesquisa. 

Desde já agradeço pela colaboração. 

 

_________________________                                              ___________________ 
Simone Letícia Souza Querino                                                Prof.ªDrªElkeStedefeldt 
(Pesquisadora:71-82035571)                                                         (Orientadora) 
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CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
  

Eu, ________________________________________________________, declaro 

que estou ciente dos termos da pesquisa e acredito que as informações que li 

descrevendo o estudo “ A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM UM HOSPITAL 

PÚBLICO NA PERSPECTIVA DOS GESTORES: CONHECER PARA INTERVIR” 

Foram claras e suficientes para meu entendimento. Tenho clareza de que a pesquisa 

tem a finalidade de fornecer dados para uma investigação acadêmica da UNIFESP- 

Universidade Federal de São Paulo, dos propósitos do estudo, dos Questionários, das 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso 

aos dados quando necessário, que poderei desistir a qualquer momento sem 

penalidades ou prejuízos de qualquer natureza ou perdas de benefícios que possa ter 

adquirido neste Hospital. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Este termo de consentimento livre 

e esclarecido será assinado por mim em duas vias, com o compromisso das 

pesquisadoras em disponibilizar uma cópia do mesmo para meu controle. 

  

Salvador, _______de ________ de 2017.  

 

 

 ______________________________                     

   Assinatura do (a) Voluntário 
 
 

 
 
 
 
 

 


