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RESUMO 

Qualidade de Vida no Trabalho deve ser entendida como uma maneira de estimular 
hábitos e estilos de vida que promovam saúde, bem-estar e entusiasmo em trabalhar em 
um determinado local, gerando incremento na satisfação e produção profissional, com 
diminuição de custos para a empresa. A necessidade de reorganização do processo de 
trabalho em saúde deve se dar juntamente com as mudanças institucionais na gestão, 
passando obrigatoriamente pela modernização da gestão do trabalho em saúde como um 
processo destinado a evitar a desumanização e os riscos no atendimento. Justifica-se a 
escolha do tema pela importância dada atualmente ao assunto, principalmente nas 
empresas privadas e multinacionais, onde cada vez mais são valorizadas as condições e 
a qualidade de vida no ambiente de trabalho, criando-se condições para que esses 
trabalhadores tenham seus níveis de estresse diminuídos e trabalhem em ambientes 
descontraídos, saudáveis e estimulantes. Na rede pública ainda são muito incipientes as 
iniciativas nesse sentido, o que, por si só, já justifica o interesse por um projeto de 
pesquisa sobre esse assunto. Acredita-se que a Educação Permanente em Saúde 
produza uma sensível melhoria na Qualidade de Vida no Trabalho dos servidores da 
saúde que exercem suas atividades laborais vinculadas ao SUS, e que o mesmo possa 
ocorrer em unidades básicas de saúde e/ou unidades de saúde da família, gerando 
momentos de reflexão de suas práticas e provocando assim um novo fazer. Neste 
sentido, o objetivo dessa pesquisa foi o de analisar a possível relação entre a Educação 
Permanente em Saúde e a melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho na perspectiva 
dos profissionais de saúde da Atenção Básica. Método: Pesquisa Qualitativa realizada 
em uma Unidade de Saúde da Família da Zona Noroeste, em Santos. Foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas com a participação de 12 (doze) servidores lotados nessa 
unidade, com critérios de escolha e aceitação da participação por meio de termo de 
consentimento livre e esclarecido. Resultados: Os resultados foram organizados em três 
categorias de análise, sendo estas: Educação Permanente em Saúde e Educação 
Continuada; Educação Permanente em Saúde: uma Ferramenta para a Qualidade de 
Vida no Trabalho; Qualidade de Vida no Trabalho. Percebe-se que a ausência de 
Educação Permanente em Saúde influencia na motivação e no compromisso dos 
profissionais da saúde, no surgimento de conflitos de interesse no ambiente de trabalho, 
tanto dentro da própria equipe profissional como com os usuários e também com a falta 
de qualidade no atendimento prestado. Considerações finais: Evidenciou-se pelas falas 
dos entrevistados, que na quase totalidade das mesmas, expressaram que há uma 
correlação direta entre EPS e QVT. Por outro lado, ficou muito evidente também que para 
a grande maioria dos entrevistados não há uma diferença evidente entre Educação 
Continuada e Educação Permanente. 
 
Palavras-chave: Qualidade de Vida, Educação em Saúde, Recursos Humanos em 
Saúde, Atenção Primária à Saúde, Educação Continuada. 
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ABSTRACT 

Quality of Life at Work should be understood as a way of stimulating habits and 
lifestyles that promote health, well-being and enthusiasm in working in a certain place, 
generating an increase in satisfaction and professional production, with a reduction of 
costs for the company. The need to reorganize the health work process must be 
accompanied by institutional changes in management, which must be modernized in 
the management of health work as a process aimed at avoiding dehumanization and 
risks in care. The choice of the theme is justified by the importance currently given to 
the subject, especially in private and multinational companies, where conditions and 
quality of life are increasingly valued in the work environment, creating conditions for 
these workers to have their levels reduce stress and work in relaxed, healthy and 
stimulating environments. In the public network initiatives are still very incipient in this 
sense, which, in itself, already justifies the interest for a research project on this 
subject. It is believed that the Permanent Education in Health produces a significant 
improvement in the Quality of Life at Work of health workers who work in the SUS, 
and that it may occur in basic health units and / or health units of the family, 
generating moments of reflection of their practices and thus provoking a new doing. In 
this sense, the objective of this research was to analyze the possible relationship 
between the Permanent Education in Health and the improvement of the Quality of 
Life at Work from the perspective of the health professionals of Primary Care. 
Method: Qualitative research carried out in a Family Health Unit of the Northwest 
Zone, in Santos. Semi-structured interviews were carried out with the participation of 
12 (twelve) full-time employees at this unit, with criteria for choosing and accepting 
participation through a free and informed consent term. Results: The results were 
organized into three categories of analysis: Permanent Education in Health and 
Continuing Education; Permanent Education in Health: a Tool for Quality of Life at 
Work; Quality of life at work. It is noticed that the absence of Permanent Education in 
Health influences the motivation and commitment of health professionals, in the 
emergence of conflicts of interest in the work environment, both within the professional 
team itself and with users and also with the lack of quality in the service provided. 
Final considerations: It was evidenced by the statements of the interviewees, who in 
almost all of them, expressed that there is a direct correlation between PEH and QLW. 
On the other hand, it was very evident also that for the great majority of the 
interviewees there is not a clear difference between Continuing Education and 
Permanent Education. 
Key Words: Quality of Life, Education in Health, Human Resources in Health, 
Primary Health Care, Continuing Education  
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Uma Trajetória Profissional 

Em junho de 1988, conclui a graduação em Odontologia pela Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo campus São Paulo, iniciando a minha 

vida profissional no mesmo ano, trabalhando tanto em consultório particular, como 

na Prefeitura Municipal de Praia Grande, SP., onde trabalhei como cirurgião-

dentista em escolas, unidades básicas de saúde e prontos-socorros até o ano de 

2004, quando decidi pedir exoneração do cargo. 

Comecei a minha trajetória profissional na Prefeitura Municipal de Santos em 

24 de junho de 1992, atuando como Cirurgião Dentista Estatutário (aprovado em 

Concurso Público de Provas e Títulos) na Policlínica do Valongo (Centro de 

Santos), onde atuei até o ano de 2009, quando fui nomeado para a Chefia de 

Seção da Policlínica da Alemoa e Chico de Paula (Zona Noroeste de Santos), 

iniciando esta função no dia 05 de maio de 2009, na qual permaneço até hoje. 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) esteve presente e priorizada 

desde que iniciei a minha função atual na Secretaria Municipal de Saúde de 

Santos, em 2009, como Chefe de Seção (Gestor) da Unidade Básica de Saúde 

(Policlínica) (SEUB Alemoa e Chico de Paula), pois acredito que o aprimoramento 

dos servidores seja uma forma de melhorar a prestação do serviço público, bem 

como aumentar a autoestima e consequentemente a Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT) dos servidores. 

Desde o início, procurei estimular atividades relacionadas à educação 

permanente, tais como atividades no próprio local de trabalho, direcionadas 

principalmente aos Agentes Comunitários de Saúde, com assuntos escolhidos de 

comum acordo e segundo as necessidades desses profissionais, tais como 

“Primeiros Socorros”, “Prevenção em Oncologia”, “Convulsões, Engasgamentos e 

Intoxicações”, “Afogamento e Queimaduras”, dentre outros assuntos; as quais 

envolveram toda a equipe, influenciando diretamente o processo de trabalho 

desses profissionais, haja vista a aplicação na prática do que foi aprendido nessas 

atividades, bem como uma maior integração dos Agentes Comunitários de Saúde 
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com os outros profissionais da equipe através do aprendizado mútuo e diálogo 

constante. 

Outra atividade educativa desenvolvida na própria unidade básica de saúde 

aconteceu em 2016 quando foi elaborado um programa de atualização em 

Ginecologia-Obstetrícia e Pediatria, envolvendo as duas Médicas que trabalhavam 

na UBS Alemoa e Chico de Paula com Pediatria e Ginecologia-Obstetrícia e os 

recém-chegados Médicos do Programa “Mais Médicos para o Brasil”, para que 

esses pudessem atender com mais qualidade e conhecimento quando a unidade 

transformar-se-ia em Unidade de Saúde da Família. Esse processo de diálogo e 

aprendizado entre esses profissionais Médicos foi fundamental para que os 

profissionais recém-chegados (Bolsistas do Programa Mais Médicos para o Brasil) 

pudessem sentir-se mais seguros e confiantes para atenderem casos e situações 

que declaravam não estarem habituados, fazendo com que conseguissem atender 

e trabalhar com mais segurança, o que refletiu em toda a equipe e usuários, 

persistindo até hoje esse espaço de diálogo e processo coletivo de aprendizado. 

No ano de 2010, iniciei o Curso de “Especialização em Gestão Pública em 

Saúde”, organizado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em parceria 

com a FUNDAP (Fundação do Desenvolvimento Administrativo do Estado de São 

Paulo) e COSEMS (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de 

São Paulo) e desenvolvido dentre outras pela Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo, Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) e Fundação Getúlio Vargas (FGV); e concluído em 2011 

com a apresentação da Monografia “Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) dos 

Servidores de uma Unidade Básica de Saúde”, tendo como orientador o saudoso 

Professor Doutor Paulo Eduardo Mangeon Elias; demonstrando a minha constante 

preocupação com o trabalho dos servidores, incluindo-se, obviamente a Educação 

Permanente em Saúde. 

Em 2013 tive a honra de participar como Preceptor, por dois anos, do 

Projeto de Educação pelo Trabalho (PET-Saúde), desenvolvido pela Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) campus Baixada Santista, trabalhando o tema 
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“Redes de Urgência e Emergência”. 

Por fim, vislumbrei ótimas perspectivas com o Mestrado Profissional, para 

que pudesse ter a oportunidade de estudar, aprender e desenvolver a Pesquisa 

sobre Educação Permanente em Saúde e sua possível relação com a formação e 

com a Qualidade de Vida no Trabalho dos profissionais da saúde, haja vista a 

minha prática profissional demonstrar a constante preocupação com o assunto. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Trabalho no contexto da Saúde  

 

Inicialmente, antes de conceituarmos e discorrermos especificamente sobre 

“processo de trabalho”, é fundamental definir no tempo e no espaço quem são os 

sujeitos envolvidos no “processo de trabalho” a respeito do qual trata-se a presente 

pesquisa, bem como o local onde a mesma se desenvolveu. 

Os denominados “servidores públicos” são especificamente uma das 

categorias do gênero “agentes públicos”, qual seja, de “agentes administrativos”, 

pois vinculam-se ao estado ou às suas entidades autárquicas e fundacionais por 

relações profissionais, sujeitos à hierarquia funcional e ao regime jurídico único da 

entidade estatal a que servem. São investidos a título de emprego e com 

retribuição pecuniária, em regra por nomeação e, excepcionalmente, por contrato 

de trabalho ou credenciamento (MEIRELLES, 1990). 

A Constituição Federal do Brasil (1988) trata especificamente do assunto no 

Capítulo VII (“Da Administração Pública”), Seção II (“Dos Servidores Públicos”), 

artigos 39 a 41, definindo-os como “todas as pessoas físicas incumbidas, definitiva 

ou transitoriamente, do exercício de alguma função estatal. Normalmente 

desempenham funções do órgão, distribuídas entre os cargos de que são titulares, 

mas excepcionalmente podem exercer funções sem cargo. 

Uma unidade básica de saúde e/ou unidade de saúde da família é a 

estrutura física básica de atendimento aos usuários do SUS, onde a comunidade 
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local consegue resolver a maioria dos problemas, com qualidade e com mais 

rapidez, pois os problemas de saúde mais comuns podem e devem ser resolvidos 

nessas unidades. Cada unidade é responsável pela saúde de todos os habitantes 

de uma determinada área de um município ou território adscrito, que é denominado 

“área de abrangência”. 

Nesse sentido, Faria e Werneck (2009), 

“A atenção básica em saúde, entendida como o componente 
primário de redes de serviço de saúde, é exercida atualmente em 
várias regiões do mundo, predominantemente por meio de um 
médico generalista, atendendo a uma população definida/vinculada. 
No modelo do PSF brasileiro, a atenção é prestada por meio de 
uma equipe formalmente constituída, que traz como peculiaridade a 
figura dos agentes comunitários de saúde, reforçando a abordagem 
comunitária. Outra característica importante do PSF é a definição 
de um território ou área de abrangência de cobertura de cada 
equipe ou um território, que se obtém pela vinculação de um 
número de pessoas de determinada área adscrita a uma equipe de 
referência” (p. 33). 

 

A atenção básica oferece serviços de atendimento ambulatorial com pré-

agendamento nas especialidades de clínica-geral, pediatria, ginecologia, 

odontologia, além de consultas de enfermagem, curativos, coletas, imunizações, 

inalações, atendimentos de enfermagem, bem como orientações em grupos 

diversos, tais como atividades físicas, hipertensos e diabéticos, gestantes, pré-

natal, aleitamento materno, dentre outros; além da realização de visitas 

domiciliares para atendimento de pacientes que não têm condições motoras para 

se deslocarem até a unidade. 

De acordo com Rios (2008), Freud já dizia que “tem saúde mental quem é 

capaz para o amor e para o trabalho”. Trabalhar é meio de prover sustento para o 

corpo e para a alma, pois é no trabalho que passamos a maior parte de nossas 

vidas, onde desenvolvemos nossas identidades, experimentamos situações, 

construímos relações, realizamos nosso espírito criativo; mas é também no 

trabalho que adoecemos. 



17 

 

 

Neste contexto o trabalhador da saúde é, sem dúvida, um profissional 

diferenciado e que necessita desde a sua formação acadêmica refletir sobre a 

existência humana, sobre si mesmo e conhecer suas limitações. Precisa ser capaz 

de lidar com as frustrações dos inevitáveis fracassos, com a depressão e com o 

sentimento de impotência quando a realidade se impõe (RIOS, 2008). 

Os servidores da saúde possuem uma importância muito grande e 

características diferenciadas em relação aos outros servidores públicos, haja vista 

lidarem no dia-a-dia com situações diretamente relacionadas à saúde/doença, e, 

principalmente com recursos escassos e com as necessidades cada vez maiores 

da população, sendo que na atenção primária devem possuir a característica de 

serem pluralistas. 

O termo “trabalho” pode ser entendido e definido de diversas maneiras, 

dentre elas, podemos dizer que significa o esforço aplicado à produção de 

utilidades ou obras, com consciência e intencionalidade, de um esforço afirmado e 

desejado para a realização de objetivos; ou até mesmo o objetivo realizado 

(ALBORNOZ, 1992). 

 

O “trabalho”, de acordo com AZAMBUJA et al (2007, p.75), 

assume uma posição central no viver dos(as) trabalhadores(as) do 
PSF. Nos discursos, o trabalho se destaca como fonte de 
remuneração, de segurança e satisfação das necessidades 
básicas, de prazer e satisfação pessoal, de interação e 
reconhecimento social, de desafios, de realização pessoal e 
transformação social. A partir desta rede de significados, o trabalho 
emerge como processo potencializador do viver humano. 
Paradoxalmente, o trabalho está ligado à sobrecarga de atividades 
e estresse, à ocupação do tempo destinado ao convívio com a 
família, ao lazer e ao cuidado de si (p.75). 

 

O trabalho é visto como forma de inserção social concreta, de valorização 

pessoal e profissional e de pertença a um mundo, onde o trabalho, historicamente, 
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forma, transforma e recria as relações humanas. O trabalho se consubstancia na 

base da vida, conferindo dignidade aos(às) trabalhadores(as). Neste sentido, o 

termo “trabalho” é visto como forma de fugir à marginalidade, de não ser 

estruturalmente excluído (AZAMBUJA; et al, 2007). 

Já a chamada “organização do trabalho” pode ser conceituada como a 

especificação do conteúdo, métodos e inter-relações entre os cargos, de modo a 

satisfazer os requisitos organizacionais e tecnológicos, assim como os requisitos 

sociais e individuais do ocupante do cargo (FLEURY, 1980). 

Há diversas linhas teóricas básicas a respeito da organização do trabalho, e 

uma em especial merece destaque: trata-se da denominada “enriquecimento de 

cargos”, que considera principalmente os fatores psicológicos que influenciam a 

produtividade ou a motivação, concluindo-se basicamente que “a produtividade de 

uma pessoa é tanto maior quanto mais satisfeita ela estiver” e “a satisfação é 

decorrente de fatores intrínsecos ao trabalho” (FLEURY, 1980). 

A principal razão para uma adequada “organização do trabalho” é para o 

incremento da qualidade desse trabalho, e, para que esse objetivo seja atingido é 

desejável a formalização de um “processo de trabalho” adequado. 

 

 

1.2 Processo de Trabalho 

 

Pode-se conceituar processo de trabalho como sendo o modo como são 

desenvolvidas nossas atividades profissionais, como realizamos o nosso trabalho, 

ou ainda o conjunto de procedimentos pelos quais os homens atuam, por 

intermédio dos meios de produção, sobre algum objeto para, transformando-o, 

obterem determinado produto para que pretensamente tenha alguma utilidade.  
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“Processo de Trabalho” pode ser ainda conceituado como o modo como são 

desenvolvidas nossas atividades profissionais; como realizamos o nosso trabalho, 

ou ainda o conjunto de procedimentos pelos quais os homens atuam, por 

intermédio dos meios de produção, sobre algum objeto para, transformando-o, 

obterem determinado produto para que pretensamente tenha alguma utilidade.  

Essas são características muito presentes na Atenção Básica de Saúde e no 

Programa Estratégia em Saúde da Família (PSF), e por isso é fundamental que os 

profissionais aí inseridos desenvolvam habilidades para a aplicação de 

instrumentos que possibilitem a reflexão crítica e a transformação de seu processo 

de trabalho. Dentre esses objetos que podem ser transformados estão os estados 

ou condições pessoais (FARIA et al, 2013). 

Nesse sentido, Hetti (2013), pondera que muito além da educação 

continuada, a Educação Permanente vem como estratégia no processo de 

trabalho, pois é através dela que a equipe de trabalho se tornará capacitada, 

participativa, crítica e organizada.  

Faria, Werneck e Santos (2009), afirmam ainda que a organização e a 

gestão dos processos de trabalho em saúde, em especial do trabalho de uma 

equipe na atenção básica, constituem um dos eixos centrais da reordenação da 

atenção à saúde no SUS. 

Dessa forma, a qualidade da assistência e a satisfação do cliente melhoram, 

além dos benefícios para o colaborador, equipe e instituição, sendo ainda que o 

processo de trabalho tem grande influência sobre a melhora do trabalho em equipe, 

além de uma agilidade no planejamento diário da unidade de trabalho e influência 

direta sobre os usuários dos serviços de saúde, de acordo com Faria; Werneck e 

Santos (2009): 

Entre as peculiaridades dos processos de trabalho na prestação de 
serviços, conforme exposto anteriormente, destacamos uma que é 
pertinente ao trabalho em saúde: o usuário é o objeto no processo 
de trabalho, mas é também um agente. Isso porque é em sua 
existência que as alterações buscadas irão ou não ocorrer. Por 
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isso, é evidente que ele deve estar ativamente envolvido para que 
elas ocorram, por exemplo, fornecendo informações ou cumprindo 
recomendações que implicam, muitas vezes, mudanças de hábitos 
de vida (parar de fumar, emagrecer, etc.). Ou seja, o objeto da ação 
também age (p. 32). 

 

1.3 Educação Permanente em Saúde 

 

Importante ressaltar que atividades de Educação Permanente em Saúde 

(EPS) não se confundem com Educação Continuada, haja vista a primeira referir-

se à aprendizagem no e com o trabalho, significando um processo de discussão do 

trabalho como meio de sua transformação e de implicação dos sujeitos, bem como 

uma estratégia de reorganização do processo de trabalho. A Educação 

Permanente pode ser aplicada como uma política e estratégia de gestão e de 

transformação permanente das práxis e consequentemente dos sujeitos que a 

realizam. 

A Educação Permanente em Saúde pode ser entendida como um processo 

de construção/ressignificação coletiva e contínua de novos conhecimentos e 

práticas inovadoras e transformadoras que envolvem diálogo, reflexão, 

aprendizado, dedicação, trocas, parcerias e compromissos. 

“A proposta da EPS surgiu na década de 1980, por iniciativa da 
Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial 
da Saúde (OPAS/OMS) para o desenvolvimento dos Recursos 
Humanos na Saúde. No Brasil, foi lançada como política nacional 
em 2003, constituindo papel importante na concepção de um SUS 
democrático, equitativo e eficiente” (MICCAS e BATISTA, 2014, p. 
171). 

 

A “Educação Permanente em Saúde”, de acordo com CECCIM (2005a, 

p.161), 

[...] pode ser compreendida como um processo educativo que 
coloca o cotidiano do trabalho – ou da formação – em saúde em 
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análise, que se permeabiliza pelas ações concretas que operam 
realidades e possibilita construir espaços coletivos para a reflexão e 
avaliação de sentido dos atos produzidos no cotidiano, se 
apresentando amplamente porosa às multiplicidades da realidade 
de vivências profissionais e coloca-se em aliança de projetos 
integrados entre o setor/mundo do ensino (p.161). 

 

A Educação Permanente em Saúde trabalha com ferramentas que buscam a 

reflexão crítica sobre a prática cotidiana dos serviços de saúde, sendo, por si só, 

um processo educativo aplicado ao trabalho que possibilita mudanças nas 

relações, nos processos, nos atos de saúde e nas pessoas. Nesse contexto, a 

implementação de um Núcleo de Educação Permanente em Saúde no município 

de Embu, SP., envolvendo gestores, trabalhadores, usuários e instituições de 

ensino nas discussões, com o propósito de transformar as práticas cotidianas e o 

processo de trabalho, alcançou resultados significativos que influenciaram 

diretamente no processo de trabalho das equipes de saúde, tais como a criação de 

espaços para a reflexão do trabalho nas unidades de saúde, maior participação e 

responsabilização dos trabalhadores e a integração da equipe de Recursos 

Humanos a EPS possibilitando a implementação de ações de gestão do trabalho e 

educação em saúde (CAROTTA, 2009).  

Um dos fatores mais importantes da implementação de estratégias de 

Educação Permanente em Saúde aplicada ao trabalho cotidiano é a reflexão crítica 

do processo de trabalho, propiciando espaços para encontros da equipe e 

discussão de problemas, construindo soluções coletivamente, melhorando o ato da 

assistência e as relações (CAROTTA, 2009). 

A Portaria nº198/GM/MS, de 13 de fevereiro de 2004, institui 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 e dá 

outras providências (BRASIL, 2004). 
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A Portaria nº 1.996/GM/MS, de 20 de agosto de 2007, que dispõe sobre as 

diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde, afirma que: 

“A definição de uma política de formação e desenvolvimento para o 
Sistema Único de Saúde, seja no âmbito nacional, seja no estadual, 
seja no regional e seja mesmo no municipal, deve considerar o 
conceito de Educação Permanente em Saúde e articular as 
necessidades dos serviços de saúde, as possibilidades de 
desenvolvimento dos profissionais, a capacidade resolutiva dos 
serviços de saúde e a gestão social sobre as políticas públicas de 
saúde; e que a Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, 
onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das 
organizações e ao trabalho. baseando-se na aprendizagem 
significativa e na possibilidade de transformar as práticas 
profissionais. A educação permanente pode ser entendida como 
aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece no cotidiano das 
pessoas e das organizações. Ela é feita a partir dos problemas 
enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos 
e as experiências que as pessoas já têm. Propõe que os processos 
de educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da 
problematização do processo de trabalho, e considera que as 
necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores 
sejam pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e 
populações. Os processos de educação permanente em saúde têm 
como objetivos a transformação das práticas profissionais e da 
própria organização do trabalho” (BRASIL, 2007). 

 

O conceito de Educação Permanente em Saúde é apresentado em sua 

política como estratégia de aprendizado e produção de conhecimentos no cotidiano 

das instituições por meio de metodologias participativas, processos formais ou 

informais, nos quais o sujeito é o ator principal, expondo suas vivências e 

experiências (BRASIL, 2007). 

De acordo com as “Orientações e Diretrizes para a Operacionalização da 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do SUS 

para a formação e o desenvolvimento dos trabalhadores para o setor”, a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde é uma proposta de ação estratégica 

que visa a contribuir para transformar e qualificar: a atenção à saúde, a 
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organização das ações e dos serviços, os processos formativos, as práticas de 

saúde e as práticas pedagógicas.  

A implantação desta Política, implica em trabalho articulado entre o sistema 

de saúde (em suas várias esferas de gestão) e as instituições de ensino, colocando 

em evidência a formação e o desenvolvimento para o SUS como construção da 

Educação Permanente em Saúde: agregação entre desenvolvimento individual e 

institucional, entre ações e serviços e gestão setorial e entre atenção à saúde e 

controle social na Portaria nº 1.996 (BRASIL, 2007). 

 

De acordo com Miccas e Batista (2014), 

“A articulação educação e saúde encontra-se pautada tanto nas 
ações dos serviços de saúde, quanto de gestão e de instituições 
formadoras. Assim, torna-se um desafio implementar processos de 
ensino-aprendizagem que sejam respaldados por ações crítico-
reflexivas. É necessário realizar propostas de educação 
permanente em saúde com a participação de profissionais dos 
serviços, professores e profissionais das instituições de ensino 
(p.170). 

 

Ainda de acordo com Miccas e Batista (2014),  

“Os artigos que fundamentam a pesquisa na compreensão da EPS 
como prática transformadora e problematizadora, pautada na 
realidade dos serviços e que promove integração entre o universo 
do ensino e do trabalho, apresentaram como principal população do 
estudo os profissionais dos serviços de saúde e identificaram que a 
participação em atividades de formação constitui-se numa forma de 
democratização nas relações institucionais e pode ser estratégica 
para a recomposição das relações entre a população, os 
trabalhadores e os gestores” (p.173) 

 

O conceito de Educação Continuada é diferente do de Educação 

Permanente, sendo apresentado como um conjunto de atividades educativas para 

atualização do indivíduo, onde é oportunizado o desenvolvimento do funcionário 
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assim como sua participação eficaz no dia-a-dia da instituição (SARDINHA et al., 

2013). 

Pode-se dizer que a educação continuada é o conjunto de atividades 

educacionais que servem para manter, desenvolver ou aumentar o conhecimento, 

as habilidades, o desempenho e o relacionamento profissional que um trabalhador 

utiliza para prover serviços aos seu público ou profissão. Assim a educação 

continuada baseia-se na promoção de cursos de aperfeiçoamento, especialização 

e outros, sendo a atualização profissional preponderantemente. 

A educação continuada pode ser definida de diferentes maneiras, mas o 

propósito de aquisição do conhecimento, habilidades e mudanças comportamentais 

para o aprimoramento profissional e da assistência, deve estar inscrito nessa 

definição (SARDINHA, et al., 2013). 

É, portanto, diferente da educação permanente, a qual pressupõe a 

produção do conhecimento a partir e dirigido para o trabalho, onde aprender e 

ensinar se confundem. 

 

 

1.4 Qualidade de Vida no Trabalho e Política Nacional de 

Humanização 

 

De acordo com Lacaz (2000), Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é uma 

terminologia que tem sido largamente difundida nos últimos anos, inclusive no 

Brasil. Como incorpora uma “imprecisão conceitual”, vem dando margem a uma 

série de práticas nela contidas que ora aproximam-se da qualidade de processo e 

de produto, ora com esta se confundem.  

Assim, a Qualidade de Vida no Trabalho dialoga com noções como 

motivação, satisfação, saúde-segurança no trabalho, envolvendo discussões mais 
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recentes sobre novas formas de organização do trabalho e novas tecnologias. 

Dessa forma, a ideia de Qualidade de Vida no Trabalho procura amalgamar 

interesses diversos e contraditórios, presentes nos ambientes e condições de 

trabalho, em empresas públicas ou privadas, que não se resumem aos interesses 

do capital e do trabalho, mas também aos relativos ao mundo subjetivo (desejos, 

vivências, sentimentos). 

Historicamente, as primeiras teorias sobre Qualidade de Vida no Trabalho 

começaram a ser publicadas entre os anos 1950 e os anos 1970, quando ainda 

não se falava em precarização ou flexibilidade do trabalho, e buscava-se encontrar 

formas de administrar as pessoas para maximizar lucros e alinhar o potencial dos 

empregados aos objetivos empresariais. Nesse período, a Psicologia 

Organizacional, em voga na época, procurava mostrar que programas de 

Qualidade de Vida no Trabalho desenvolvidos nas empresas gerariam melhor 

saúde física e psíquica aos trabalhadores e que isso traria ganhos de produtividade 

(PADILHA, 2010). 

Ainda de acordo com Padilha (2010), o primeiro modelo conhecido de 

Qualidade de Vida no Trabalho surgiu na Inglaterra na década de 1950, com base 

nos estudos de Eric Trist, sendo que em 1970, Richard Walton iniciou um 

movimento conhecido como “Quality of Work Life”, que coincide com os primórdios 

da reestruturação produtiva nos Estados Unidos e na Europa. Mas foi somente no 

final da década de 1960 que a expressão “qualidade de vida no trabalho” foi 

utilizada pela primeira vez, por Irving Bluestone, funcionário da General Motors nos 

Estados Unidos. Ele fazia parte de um programa que permitia aos trabalhadores 

participarem das decisões a respeito de suas condições de trabalho. 

Lacaz (2010), escreve que pode-se apontar como um marco nessa 

discussão, o final da década de 1950, relacionando-se com experiências de 

trabalho vivenciadas por coletivos de trabalhadores na perspectiva de um patamar 

de produtividade por eles regulado, e que esse “caminho” aprofunda-se, com a 

Qualidade de Vida no Trabalho relacionando-se à busca pela qualidade das 
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condições, ambientes e organização do trabalho, numa perspectiva classista 

visando maior satisfação laboral. 

É justamente neste contexto que, em meados dos anos 1970, mais 

precisamente em 1976, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) lança o 

Programa Internacional para o Melhoramento das Condições de Trabalho (PIACT), 

que preconizava a melhoria geral de vida como aspiração da humanidade, melhoria 

esta que não pode ser barrada no portão da fábrica, o que tinha como pressuposto 

a participação dos trabalhadores nas decisões relativas à sua vida e às suas 

atividades laborais.  

A partir dos anos 1980, o enfoque da globalização e da reestruturação 

produtiva passa a influenciar a visão de Qualidade de Vida no Trabalho, quando 

busca dar conta de questões relacionadas à produtividade, mas agora articulada 

com a qualidade do produto e a competitividade, o que envolve a motivação, o 

pertencimento à empresa como algo intrínseco à produção capitalista, ao que se 

soma a saúde no trabalho, considerando aspectos relativos a formas diferenciadas 

de organização do trabalho e a novas tecnologias de gestão do trabalho, sendo 

que esse enfoque veio aprofundar-se nos anos 1990 e 2000 (LACAZ, 2010). 

No entanto, foi Richard Walton um dos principais expoentes no estudo da 

questão, e que se transformou em um dos autores mais referenciados nos estudos 

sobre Qualidade de Vida no Trabalho, articulando que a ideia de Qualidade de Vida 

no Trabalho é calcada em humanização do trabalho e responsabilidade social da 

empresa, envolvendo o entendimento de necessidades e aspirações do indivíduo, 

através da reestruturação do desenho de cargos e novas formas de organizar o 

trabalho, aliado a uma formação de equipes de trabalho com maior poder de 

autonomia e melhoria do meio organizacional (WALTON, 1973). 

Esse modelo proposto por Richard Walton foi adotado para avaliar as 

práticas da Qualidade de Vida no Trabalho nas empresas brasileiras.  
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Walton (1973), propõe ainda oito dimensões e respectivos indicadores de 

Qualidade de Vida no Trabalho, e, dentre esses, podemos destacar a 

“oportunidade de uso e desenvolvimento das capacidades: autonomia e 

possibilidades de autocontrole, aplicação de habilidades variadas e perspectivas 

sobre o processo total do trabalho”. Analisando-se o modelo proposto por Walton 

(1973), observa-se que quase todas as dimensões têm relação direta com o 

denominado “processo de trabalho”. 

Historicamente, duas abordagens foram encontradas para a Qualidade de 

Vida no Trabalho, uma é a chamada abordagem clássica, de caráter 

essencialmente assistencialista, e que é a predominante nos estudos sobre o 

assunto. Essa abordagem propõe atividades de QVT de natureza compensatória 

do desgaste sofrido pelos trabalhadores, enfatizando a motivação, a satisfação 

pessoal, o comprometimento e a realização de atividades físicas, culturais e de 

lazer. E mais recentemente, surge a concepção contra hegemônica do Qualidade 

de Vida no Trabalho, de caráter preventivo, ao contrário da concepção clássica. 

Esta abordagem prioriza, com base em estudos, a ergonomia da atividade do 

trabalhador, ou seja, remover os problemas que causam o mal-estar no trabalho, 

atuando em três dimensões interdependentes: condições, organização e relações 

socio profissionais de trabalho. Busca uma verdadeira harmonia entre o bem-estar, 

a eficiência e a eficácia no local de trabalho (FERREIRA, 2009). 

Embora a temática da Qualidade de Vida no Trabalho tenha recebido 

considerável atenção nestas duas últimas décadas, ainda existe alguma incerteza 

com relação ao sentido exato do termo. O termo genérico QVT engloba aspectos 

analisados anteriormente como motivação, satisfação, condições de trabalho, 

estilos de liderança, entre outros. Relacionados a estes aspectos, a lista de fatores 

que se constituem em pontos positivos e negativos do trabalho é bem ampla 

(TOLFO e PICCININI, 2001). 

A Política Nacional de Humanização (PNH), no âmbito do SUS, mesmo que 

de forma indireta aborda sobre a Qualidade de Vida no Trabalho, tendo como 

propósito contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e 
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diretrizes da humanização, objetivando dentre outros, a valorização do usuário e do 

trabalhador da saúde e a gestão participativa dos serviços (BRASIL, 2003). 

A PNH é uma política pública que enfatiza a “indissociabilidade entre 

atenção e gestão”, afirmando que usuários e trabalhadores devem procurar 

conhecer como funciona a gestão dos serviços de saúde, além de participarem 

ativamente dos processos de tomada de decisões nas organizações de saúde e na 

saúde coletiva, compartilhando responsabilidades (BRASIL, 2003). 

Os princípios norteadores da Política Nacional de Humanização estão 

voltados para a realização de atividades que favoreçam ações de humanização no 

âmbito da atenção e da gestão da saúde no Brasil. Destaca-se aqui, nesse 

contexto, três princípios que sustentam as necessárias mudanças na organização 

do trabalho e da gestão na saúde: fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, compromisso com a democratização das relações de trabalho e 

valorização dos profissionais da rede, estimulando processos de educação 

permanente.  

Não se tratam, portanto, de meras atitudes isoladas e paliativas, tais como 

pintar paredes, fazer brinquedotecas; mas sim fazer profundas mudanças na forma 

do fazer institucional referentes à gestão e à organização do trabalho, ou seja, a 

verdadeira qualidade de vida no trabalho para o trabalhador da saúde (RIOS, 

2008); garantindo ainda os direitos dos usuários, a valorização do trabalho na 

saúde e a gestão participativa nos serviços, com uma consequente melhoria na 

Qualidade de Vida no Trabalho. 

Esses princípios da PNH (2003) estão de acordo com o que dizem vários 

autores que escreveram sobre humanização e qualidade de vida no trabalho, como 

Padilha (2010, p.549), ao escrever que “A humanização da gestão da força de 

trabalho pode ser uma encenação necessária no interior das organizações, mas 

não deve ser vista como solução para os males do trabalho”. 
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Lacaz (2000) afirma que não cabe apenas aos gestores o papel de pensar e 

planejar, devendo estar envolvidos todos os trabalhadores para, no limite, acabar 

com a separação, sendo inadmissível falar em qualidade do produto sem tocar na 

qualidade dos ambientes e condições de trabalho, o que seria auxiliado pela 

democratização das relações sociais nos locais de trabalho, sendo preciso garantir 

que os trabalhadores participem das decisões relacionadas ao seu trabalho 

Como afirma Lacaz (2000): 

Diante dessas assertivas, defende-se que dos elementos que 
explicam a definição e a concretização da qualidade (de vida no) do 
trabalho, é o controle – que engloba a autonomia e o poder que os 
trabalhadores têm sobre os processos de trabalho, aí incluídas 
questões de saúde,  segurança e suas relações com a organização 
do trabalho – um dos mais importantes que configuram ou 
determinam a qualidade de vida (no trabalho) das pessoas (p.154). 

 

Portanto, insere-se nesse contexto de transformação do processo de 

trabalho, com consequências diretas na mudança da Qualidade de Vida no 

Trabalho, a Educação Permanente em Saúde, haja vista que os conhecimentos e 

habilidades podem ser reconhecidos como instrumentos de trabalho aptos a 

receberem modificações. 

Sintetizando algumas ideias anteriormente expostas, incluindo-se as 

contempladas na PNH, observa-se que um dos “pilares” contidos nas diversas 

ideias sobre Qualidade de Vida no Trabalho está a da gestão participativa nos 

serviços, ou cogestão, com protagonismo dos sujeitos envolvidos e 

corresponsabilidade dos sujeitos envolvidos, onde todos são gestores dos seus 

processos de trabalho (BRASIL, 2003). 

A PNH distingue arranjos/dispositivos de cogestão em dois grupos: o 

primeiro grupo diz respeito à organização do espaço coletivo de gestão que permita 

o acordo entre necessidades e interesses de usuários, trabalhadores e gestores; o 

segundo grupo refere-se aos mecanismos que garantem a participação ativa de 

usuários e familiares no cotidiano das unidades de saúde. Deverão ser organizados 
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espaços coletivos de gestão para a produção de acordos e pactos entre usuários, 

trabalhadores e gestores, como: Colegiados Gestores de Hospitais, de Distritos 

Sanitários e Secretarias de Saúde, Colegiado Gestor da Unidade de Saúde, Mesas 

de Negociação Permanente, Contratos de Gestão, Contratos Internos de Gestão, 

Câmara Técnica de Humanização (CTH), Gerência de Porta Aberta, entre outros, 

são arranjos de trabalho que permitem a experimentação da cogestão no cotidiano 

da saúde (BRASIL, 2003).  

Lacaz (2010) esclarece o papel protagônico dos trabalhadores e usuários 

dos serviços de saúde nos espaços relacionais de trabalho, é orientado por 

interesses diversos que organizam as práticas e ações de saúde, particularmente 

na atenção básica em saúde; e que quando se procura articular qualidade de vida 

no trabalho com questões relacionadas à gestão do trabalho, assumem relevância 

as tecnologias e seu impacto para a saúde; o bem-estar no trabalho que se 

relaciona diretamente com o nível salarial; a criatividade, a autonomia, ou seja, o 

grau de controle e poder que o coletivo de trabalhadores tem sobre as condições, 

ambientes e organização de seu próprio trabalho, e a isso se soma a possibilidade 

de gestão participativa real, vinculada a espaços negociais entre trabalhadores e 

gestores. 

Para Antunes e Alves (2004) a grande questão é se realmente os 

trabalhadores exercem alguma espécie de protagonismo ou cogestão que 

incrementem a qualidade de vida no trabalho dos mesmos, haja vista a 

denominada “precarização” atual das relações de trabalho.  

“Pode-se constatar, neste processo, uma perda significativa de 
direitos e de sentidos, em sintonia com o caráter destrutivo do 
capital vigente. O sistema de metabolismo, sob controle do capital, 
tornou o trabalho ainda mais precarizado, por meio das formas de 
subempregado, desempregado, intensificando os níveis de 
exploração para aqueles que trabalham” (ANTUNES e ALVES, 
2004, p.335). 
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Discorre também sobre esse assunto, Padilha (2010) que afirma que na 

nossa sociedade atual é uma redundância falarmos em trabalho precário, pois 

apenas alguns poucos trabalhadores conseguem fazer de sua atividade laboral 

uma fonte de prazer, estabilidade e dinheiro, sendo que a grande maioria é 

obrigada a conviver com as várias facetas da precariedade no trabalho. 

O trabalho precário também é conhecido como “trabalho atípico”, sendo que 

essa nova organização capitalista do trabalho, caracterizada cada vez mais pela 

precariedade, flexibilização e desregulamentação, de maneira sem precedentes 

para os assalariados (PADILHA, 2010, p.550). 

Ainda nas palavras de Padilha (2010): 

 

“No entanto, ainda cabe em discursos acadêmicos, organizacionais 
e em políticas de recursos humanos a defesa da existência da 
qualidade de vida dos trabalhadores nesse cenário que, na 
realidade, é aviltante para eles. Interessa aqui fazer um recorte 
para olhar mais de perto o que seria Qualidade de Vida no Trabalho 
(QVT) e em benefício de quem essa política de recursos humanos 
se direciona para avaliar a distância do discurso e da prática de 
QVT em relação à autonomia e emancipação do trabalhador, num 
cenário global de precarização do trabalho” (p.551). 

 

Portanto, percebe-se que a discussão em torno do assunto Qualidade de 

Vida no Trabalho e seus reais benefícios aos trabalhadores, é profunda e pretende 

questionar até mesmo os reais benefícios dessa política de recursos humanos, 

inclusive se a Qualidade de Vida no Trabalho é um “meio” ou um “fim”. 

O trabalho em si, a organização do trabalho, e o processo de trabalho aos 

quais estão submetidos os trabalhadores da saúde devem levar em conta os 

denominados “fatores psicológicos” envolvidos para uma melhor produtividade e 

bem-estar desses trabalhadores, como bem afirmam Pinto e Coelho (2008): 
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“A organização do trabalho de uma equipe deve levar em conta os 
aspectos locais, os problemas de saúde específicos de cada lugar, 
os costumes locais, os interesses e desejos dos usuários, mas 
também as características da própria equipe e de seus modos 
preferenciais de trabalhar, fazendo com que a equipe se sinta 
confortável e se reconheça no seu trabalho. E se o trabalho das 
equipes tem a finalidade de produzir mais saúde para a população, 
necessitando por esse motivo ter eficácia e efetividade, tem, 
também, a finalidade de proporcionar condições de trabalho 
adequadas aos trabalhadores” (p.314). 

 

Nesse sentido, Padilha (2010) afirma que na prática a Qualidade de Vida no 

Trabalho se configura como um “meio” quando deveria ser “fim”, haja vista que 

políticas de QVT que se resumem a aulas de ioga, ginástica laboral, massagens, 

salas de descanso, dança, artesanato, coral,, antes, durante ou depois do 

expediente de trabalho, têm um “caráter assistencial” e são “meios” para 

(supostamente) se alcançar ganhos de produtividade e para maquiar problemas de 

ordem estrutural (na organização e na sociedade). 

Padilha (2010) complementa que, mesmo que em nome de uma 

“humanização do capital”, seria muito mais interessante se as organizações 

começassem a visualizar a Qualidade de Vida no Trabalho como um benefício 

direto à saúde e à vida dos trabalhadores, procurando atuar nas causas dos 

problemas (“fim”) sem que precisassem atrelar essas políticas a uma justificativa de 

aumento de produtividade (“meio”).  

Reforçando a tese de que os fatores motivacionais são mais impactantes na 

qualidade de vida no trabalho do que os fatores materiais, Tolfo e Piccinini (2001) 

acrescentam que os salários e benefícios aparecem como os itens menos 

contemplados, pelas empresas mais bem avaliadas, como um lugar excelente para 

nelas se trabalhar no Brasil. Este item pode ser relacionado ao fator descrito por 

Walton (1973) como compensação justa e adequada, e compreende a renda 

adequada ao trabalho, a equidade interna e a equidade externa, complementando 

que a remuneração e os benefícios não funcionam como fonte de motivação, mas 

servem unicamente para evitar a desmotivação. 
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A mudança dos processos de trabalho dos servidores da saúde com a 

consequente melhoria na qualidade de vida do trabalho pode ocorrer de muitas 

formas, principalmente por meio dos denominados “fatores motivacionais”, e dentre 

esses inserem-se as atividades de educação permanente em saúde. 

Para Ceccim (2005b), a educação permanente insere-se perfeitamente no 

contexto da qualidade de vida no trabalho dos servidores públicos, haja vista 

pressupor a produção do conhecimento a partir e dirigido para o trabalho, sendo 

um processo onde aprender e ensinar se confundem. 

...] a relevância e a viabilidade de disseminar capacidade 
pedagógica por toda a rede do Sistema Único de Saúde, de forma 
que se cumpra uma das mais nobres metas formuladas pela saúde 
coletiva no Brasil: tornar a rede pública de saúde uma rede de 
ensino-aprendizagem no exercício do trabalho. O conceito de 
educação permanente em saúde serve para dimensionar esta 
tarefa, não no prolongamento do tempo/carreira, mas na ampla 
intimidade e intercessão educação/atenção na área de saberes e 
de práticas em saúde. O exercício concreto desta meta se fez como 
política pública de maneira inédita no Brasil, apresentada pelo 
Departamento de Gestão da Educação na Saúde, do Ministério da 
Saúde, em 2003 (CECCIM, 2005b, p.975). 

 

Merhy (2002) afirma que os conhecimentos, sistematizados ou não, e as 

habilidades usadas no cotidiano do trabalho, comumente chamados de meios 

intangíveis, ou tecnologias leve-duras e leves podem ser também incorporadas na 

análise dos processos de trabalho em saúde.    

Os desafios inerentes aos serviços de saúde, no campo da gestão de 

trabalho, requerem ousadia de ação e estratégias de gestão, como a 

responsabilização no trabalho, que significa atitudes e compromissos assumidos 

pelo trabalhador na sua prática diária, tendo como referencial principal a satisfação 

dos usuários. Para isso são indispensáveis práticas gerenciais inovadoras nesses 

serviços e a adoção da qualidade de vida no trabalho como ferramenta para a 

consecução desses objetivos (SANTANA, 1993). 
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Na rede pública, muito embora haja um progresso nesse quesito, com a 

adoção de ações que melhoram o bem estar dos servidores e consequentemente a 

qualidade de vida no trabalho desses servidores, ainda são projetos menos 

comuns do que na iniciativa privada, não significando com isso que são menos 

importantes ou eficazes; e nem tampouco pode-se afirmar que na iniciativa privada 

predominam projetos de melhoria da qualidade de vida no trabalho dos 

funcionários, haja vista que muitas empresas privilegiam a produção à qualquer 

custo e o lucro em detrimento do bem estar dos trabalhadores. 

Assim, justifica-se a escolha do tema desta pesquisa pela importância dada 

atualmente ao assunto, principalmente nos serviços públicos, onde cada vez mais 

são valorizadas as condições e a qualidade de vida no ambiente de trabalho, 

criando-se condições para que esses trabalhadores tenham seus níveis de 

estresse diminuídos e trabalhem em ambientes potentes, saudáveis e estimulantes.  

Mediante ao exposto, acredita-se que a Educação Permanente em Saúde 

possa produzir uma mudança na Qualidade de Vida no Trabalho dos servidores da 

saúde, que exercem suas atividades laborais vinculadas ao SUS, e que as 

experiências da mesma em unidades básicas de saúde e/ou unidades de saúde da 

família possa gerar momentos de reflexão de suas práticas e que estes momentos 

provoquem um novo fazer, bem como um novo processo de trabalho. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a relação entre a Educação Permanente em Saúde e a percepção 

de melhora da Qualidade de Vida no Trabalho, na perspectiva dos profissionais 

de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde no município de Santos-S.P. 

 

2.2 Objetivos específicos 

● Identificar se, na percepção sobre educação permanente em saúde dos 

servidores da saúde do município de Santos que trabalham na Unidade de Saúde 

da Família Alemoa e Chico de Paula existe relação direta com a Qualidade de Vida 

no Trabalho. 

● Compreender se na visão desses servidores, a prática de atividades de 

Educação Permanente em Saúde altera o processo de trabalho em equipe. 

● Implementar como produto atividades relacionadas à Educação 

Permanente em Saúde na Unidade de Saúde da Família Alemoa e Chico de Paula, 

de acordo com as necessidades dos servidores, da gestão e dos usuários da 

unidade, com a finalidade de mexer significantemente com a rotina dos mesmos, 

alterando o processo de trabalho da equipe e consequentemente o bem-estar 

desses profissionais da saúde, bem como os serviços prestados por eles. 
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3 MÉTODO 

 

 

3.1 Delineamento do estudo  

 

Foi realizado um estudo qualitativo de campo, exploratório e descritivo. 

 

De acordo com Minayo (2010), 

“a metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem (o 
método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento 
(as técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua 
capacidade pessoal e sua sensibilidade). A metodologia é muito 
mais que técnicas. Ela inclui as concepções teóricas da 
abordagem, articulando-se com a teoria, com a realidade empírica 
e com os pensamentos sobre a realidade. No entanto, nada 
substitui a criatividade do pesquisador” (p. 21). 
 

A opção pela pesquisa qualitativa deu-se pelo fato da mesma responder a 

questões muito particulares e trabalhando com um universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes; entendidos como parte da 

realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas pensar sobre 

o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida. Dessa 

forma, a diferença entre a abordagem quantitativa e a qualitativa da realidade 

social é de natureza e não de escala hierárquica (MINAYO, 2010). 

A pesquisa qualitativa é o tipo de pesquisa apropriada para quem busca o 

entendimento de fenômenos complexos específicos, de naturezas social e cultural, 

por meio de descrições, interpretações e comparações, sem considerar os seus 

aspectos numéricos em termos de regras matemáticas e estatísticas, como os 

fatores mais decisivos da pesquisa. 

A pesquisa do tipo exploratória é um procedimento metodológico que, nas 

palavras de Piovesan e Temporini (1995), 
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[...] “na qualidade de parte integrante da pesquisa principal, como o 
estudo preliminar realizado com a finalidade de melhor adequar o 
instrumento de medida à realidade que se pretende conhecer. Em 
outras palavras, a pesquisa exploratória, ou estudo exploratório, 
tem por objetivo conhecer a variável de estudo tal como se 
apresenta, seu significado e o contexto onde ela se insere.... A 
pesquisa exploratória, assim norteada, integra-se ao planejamento 
da pesquisa principal. Constitui parte dela e não subsiste por si só. 
E um meio simplesmente, mas um meio muito importante para 
mostrar a realidade de forma verdadeira” (p.4-5). 
 

Pode-se afirmar que a pesquisa exploratória visa a uma primeira 

aproximação do pesquisador com o tema, tornando-o mais familiarizado com os 

fatos e fenômenos relacionados ao problema a ser estudado. 

 

 

    3.2 Cenário da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na Unidade de Saúde da Família (USF) Alemoa e 

Chico de Paula, que é uma das 32 (trinta e duas) unidades básicas de saúde (UBS) 

do município de Santos, estado de São Paulo. Dessas trinta e duas unidades de 

saúde, a maioria trabalha como Saúde da Família, mas algumas unidades, 

principalmente da Orla, ainda trabalham como unidades de saúde tradicionais 

(UBS). 

A Policlínica da Alemoa, como é popularmente conhecida, é uma unidade de 

saúde antiga, com cerca de 30 (trinta) anos de existência, funcionando em quatro 

sedes diferentes, até a inauguração do novo prédio em 01 de julho de 2016, que 

trouxe para os servidores da unidade e para a população atendida, uma unidade de 

saúde moderna e construída especificamente para o seu fim, devidamente 

planejada para a mudança do sistema de atendimento, de unidade básica 

tradicional para unidade de saúde da família, com estrutura três vezes maior do 

que a antiga sede (de 180 para 660 metros quadrados). 
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A área de abrangência (território adscrito) contempla os bairros da Vila 

Haddad, Chico de Paula, Alemoa e Vila Pantanal. 

É uma das regiões mais antigas da Zona Noroeste de Santos, haja vista a 

constituição do bairro da Alemoa ser iniciada no final do século XIX sobre um 

extenso manguezal, o que pode ser uma das explicações para os grandes e 

constantes alagamentos naquela região. Era uma região rural até a década de 80, 

com agricultura familiar, lixão, pouco gado e uma “relação religiosa com a saúde” 

com a presença de um número razoável de “benzedeiras” na região. 

O território abrange um importante complexo industrial, com inúmeros pátios 

alfandegados, transportadoras e depósitos de contêineres, pela proximidade com a 

Via Anchieta, inaugurada em 1953, a rodovia que “liga” a cidade de Santos à 

cidade de São Paulo. 

A Unidade de Saúde da Alemoa e Chico de Paula, onde foi desenvolvida a 

pesquisa, foi transformada recentemente em Saúde da Família, mais precisamente 

no segundo semestre de 2016, quando houve também a mudança do espaço físico 

da unidade para uma nova e moderna sede, construída especificamente para servir 

como uma unidade de saúde da família, localizada na Praça Guilherme Délius, 

s/nº, no bairro da Vila Haddad, na Zona Noroeste de Santos. 

Antes da entrega da nova sede da unidade, a mesma funcionava como uma 

unidade básica de saúde tradicional, em um prédio adaptado, localizada na Rua 

Santa Maria, 186, também na Vila Haddad, e que recebeu uma grande reforma em 

2007, em uma parceria da Prefeitura de Santos com o Rotary Clube de Santos. 

Durante o primeiro semestre de 2016 foram realizadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde, três Oficinas de Transição com todos os servidores envolvidos 

para uma mudança mais “tranquila” do sistema de atendimento tradicional para o 

sistema de saúde da família, e para que todos os sujeitos envolvidos na mudança 

do sistema de atendimento pudessem ser devidamente orientados e preparados 

para tal mudança. 
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Foram definidas três equipes para atender uma população de cerca de 

10.000 habitantes, da área de abrangência da unidade. 

Localizado no litoral Sul do Estado de São Paulo, Região Metropolitana da 

Baixada Santista, o município de Santos possui uma área total de 280,674 Km² e 

uma população de 434.742 habitantes, com uma densidade demográfica de 

1.548,92 habitantes por Km². 

 

 

3.3 Participantes 

 

Participaram da pesquisa 12 (doze) servidores públicos lotados na Unidade 

de Saúde da Família Alemoa e Chico de Paula, escolhidos dentre os cargos que ali 

trabalham; sendo 02 Enfermeiras, 03 Técnicas de Enfermagem, 02 Agentes 

Comunitários de Saúde, 01 Médico, 01 Cirurgiã Dentista, 01 Auxiliar de Saúde 

Bucal, 01 Oficial Administrativo e 01 Ajudante Geral; de uma forma que 

representassem profissionalmente a totalidade dos servidores lotados na unidade 

de saúde da família em questão. 

Portanto, participaram da pesquisa 33,33% de uma amostra de 36 (trinta e 

seis) servidores lotados na unidade, que estão distribuídos dentre os seguintes 

cargos: um chefe de seção; uma chefe administrativa; três enfermeiras; duas 

auxiliares de enfermagem; cinco técnicas de enfermagem; duas auxiliares de 

saúde bucal; dois oficiais administrativos; onze agentes comunitários de saúde; três 

agentes de endemias; duas cirurgiãs-dentistas; uma médica pediatra e três 

médicos generalistas (Programa Mais Médicos para o Brasil). 

Esses trinta e seis servidores dividem-se entre as 3 (três) equipes de saúde 

da família que compõem a unidade de saúde, denominadas “vermelha”, “azul” e 
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“lilás”; de acordo com o protocolo de atendimento preconizado pelo Ministério da 

Saúde para as unidades de saúde da família. 

 

 

3.4 Procedimentos 

 

3.4.1 Procedimentos para escolha dos participantes 

 

Os servidores que participaram da pesquisa foram escolhidos de forma 

aleatória, obedecendo-se aos critérios de inclusão e exclusão, descritos a seguir, 

bem como as orientações apresentadas no item “participantes”, quanto à divisão 

dos profissionais por área, deste modo, evitando assim qualquer viés para a 

pesquisa, já que na época o pesquisador estava como chefe da seção na unidade 

de saúde onde a pesquisa foi desenvolvida e com isso, também garantir a 

neutralidade da mesma em relação à representatividade dos cargos. 

Os escolhidos se encontravam no trabalho, na unidade de saúde da família 

e quando foram convidados a participar, sem prévio aviso ou agendamento, e foi 

lhes explicado sobre a pesquisa, os objetivos foram lidos e após o aceite, os 

participantes assinaram e rubricaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), após todo tramite, a coleta iniciou pelas 

entrevistas que foram realizadas no mesmo dia da assinatura do TCLE. 

Importante ressaltar que durante esse processo de “escolha”, tomou-se o 

cuidado de deixar os convidados à vontade e completamente livres para a 

aceitação dos convites, sendo importante ressaltar que três servidores preferiram 

não participar da pesquisa por razões pessoais. 
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✓ Critérios de inclusão 

- Trabalhar em uma das equipes da Unidade de Saúde de Família Alemoa 

e Chico de Paula; 

- Estar há pelo menos 01 (um) ano trabalhando na unidade de saúde; 

- Aceitar participar da pesquisa, assinando e rubricando o termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).   

 

 

✓ Critérios de exclusão 

- Não aceitar participar da pesquisa e/ou se recusar a assinar e rubricar o 

TCLE; 

- Não ser trabalhador da Unidade de Saúde da Família Alemoa e Chico 

de Paula na época das entrevistas; 

- Estar de férias ou de qualquer tipo de licença na data em que acontecer 

a coleta de dados. 

 

 

3.4.2 Procedimentos para escolha dos instrumentos 

 

Como instrumento utilizou-se uma entrevista semiestruturada construída 

especificamente para essa pesquisa (Apêndice A), constando inicialmente os 

dados pessoais e profissionais dos participantes e na segunda parte algumas 

perguntas norteadoras. 
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                   3.4.2.1 Entrevistas 

 

De acordo com Minayo (1999) a entrevista permite que o entrevistado 

discorra sobre o tema proposto, sem respostas ou condições pré-fixadas pelo 

pesquisador, além de descrever os relatos individuais e compreender as 

especificidades de cada grupo. 

A entrevista é considerada, por excelência, como instrumento da 

investigação social, e quando é realizada por um investigador experiente, é muitas 

vezes superior a outros sistemas de obtenção de dados (BEST, 1972). 

A opção pelas entrevistas deu-se em virtude de as mesmas produzirem 

condições e dados fundamentais, pois são encontros entre duas pessoas com o 

objetivo de obter informações sobre determinado assunto, mediante uma 

conversação de natureza profissional (MARCONI; LAKATOS, 2007). 

Portanto, a escolha das entrevistas vem ao encontro da proposta do 

trabalho de pesquisa, pois as mesmas são procedimentos de coleta de dados 

nas quais o pesquisador tem a possibilidade de ouvir individualmente os 

sujeitos objetos da pesquisa, pois é um procedimento de investigação social 

amplamente utilizado para a coleta de dados; sendo uma conversação face a 

face, de maneira metódica, proporcionando ao entrevistado, verbalmente a 

informação necessária (MARCONI e LAKATOS, 2007). 

 

 

    3.4.3 Procedimentos para coleta de dados 

 

As entrevistas foram realizadas individualmente com 12 (doze) servidores 

selecionados, representando o universo de categorias que atuam na Unidade de 

Saúde de Família Alemoa e Chico de Paula, pelo próprio pesquisador, em um 
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ambiente reservado, calmo e sem interferências externas, para que transcorressem 

sem nenhum tipo de imprevisto.  

Foram organizadas as entrevistas para serem realizadas em três dias, assim 

em cada dia foram feitas quatro entrevistas. Realizadas em um local adequado, 

que propiciou a necessária privacidade aos participantes, ambiente confortável, 

livre de interferências e de fácil acesso a todos os entrevistados.  

Houve a preocupação quanto ao fato de as entrevistas terem sido 

conduzidas pelo chefe da seção dos entrevistados e consequentemente se isso 

não comprometeria a devida isenção nas respostas desses entrevistados, com 

possíveis interferências nas mesmas.  

Porém, analisando-se o conteúdo e a finalidade das entrevistas, bem como 

os objetivos da pesquisa, pode-se concluir que possíveis interferências ou 

constrangimentos por parte dos entrevistados, não ocorreram, haja vista o assunto 

discutido não tratar-se de tema diretamente relacionado à gestão ou aos cargos 

respectivos, pois referem-se a questões relacionadas à possível relação existente 

entre educação permanente em saúde e qualidade de vida no trabalho, sem que 

nas questões formuladas houvesse quaisquer indícios de alguma relação de 

gestão com os temas arguidos. 

As entrevistas foram gravadas com uso de celular, após a anuência dos 

participantes no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), que 

contém informações sobre objetivos e finalidades do estudo e o compromisso com 

anonimato do uso dos dados para a produção técnico-científica, bem como ao 

Termo de Autorização do Uso de Imagem (Apêndice C). 

Após a gravação, as entrevistas foram transcritas na íntegra pelo próprio 

pesquisador, para análise e interpretação das falas dos entrevistados, de forma a 

garantir totalidade e fidedignidade das informações. 
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3.4.4 Análise de dados 

 

A pesquisa qualitativa é o tipo de pesquisa apropriada para quem busca o 

entendimento de fenômenos complexos específicos, de naturezas social e cultural, 

por meio de descrições, interpretações e comparações, sem considerar os seus 

aspectos numéricos em termos de regras matemáticas e estatísticas, como os 

fatores mais decisivos da pesquisa. 

Inicialmente os participantes foram identificados pela letra P, nas 

entrevistas, seguida por números, para não haver influências, e posteriormente, 

nas transcrições na íntegra das mesmas, foram renomeadas com nomes de 

locais típicos da cidade de Campos do Jordão, SP, para que houvesse maior 

isenção e credibilidade das informações.  

Após a transcrição, as informações coletadas foram analisadas e 

interpretadas pela análise de conteúdo, denominada análise temática, que é 

caracterizada pela organização por etapas que conduz a um resultado 

estruturado (BARDIN, 1977). O método de análise de conteúdo proposto por 

Bardin (1977) inicia-se com a organização da análise (pré-análise, tratamento dos 

resultados obtidos e interpretação), codificação dos dados, categorização, 

inferência e tratamento informático. 

As entrevistas foram analisadas quanto aos significados, sentidos e 

palavras em comum entre elas, identificando-se então aquelas que poderiam ser 

reunidas em uma mesma categoria, que é a etapa de “categorização”, quando 

estabelecemos a unidade de análise; determinando-se as categorias de análises 

com a seleção e a classificação dos dados, identificando-se os assuntos 

abordados nas entrevistas de acordo com palavras identificadas nas falas. 

Outro procedimento importante é a inferência, que é a dedução com base 

nas informações para chegar-se às conclusões; e por fim, se tem a interpretação, 
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quando se realiza uma síntese entre as questões da pesquisa, os resultados 

obtidos através da análise e das inferências realizadas. 

Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo visa a compreensão do 

sentido da comunicação, desvia o olhar para outra significação, outra mensagem. 

Os objetivos da análise de conteúdo podem ser sintetizados em organização de 

mensagens tanto no seu conteúdo quanto na sua expressão colocando em 

evidência indicadores que inferem sobre uma outra realidade que não a mesma da 

mensagem. 

A análise de conteúdo, ainda de acordo, com Bardin (1977), pode ser 

definida como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das 

mensagens, tendo como finalidade principal a interpretação das mesmas. Na 

análise podem ser utilizados procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

dos conteúdos apresentados pelas mensagens. 

 

 

3.5 Aspectos Éticos 

 

O projeto de pesquisa foi apreciado e aprovado pela Coordenadoria de 

Formação e Gerenciamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 

Santos (Anexo 1) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP, 

através da Plataforma Brasil (Anexo 2), sob parecer nº 2.263.725 e CAAE: 

68744517.0.0000.5505. Houve a preservação da identidade do local e dos 

participantes.  

Os servidores foram convidados para participarem da pesquisa e a partir 

do aceite, assinaram e rubricaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice B), em duas vias, nas quais uma cópia ficou com os 
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participantes e outra com o pesquisador, de acordo com a resolução 466/12 de 

12/12/2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS). A participação dos 

servidores foi totalmente voluntária e após a conclusão da pesquisa, haverá uma 

devolutiva à unidade sobre os resultados da mesma. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 4.1 Caracterização da amostra 

 

Participaram desta pesquisa doze (12) servidores públicos da Unidade de 

Saúde da Família da Alemoa e do Chico de Paula, na cidade de Santos SP, que 

serão apresentados por nomes fictícios de locais significativos para o pesquisador.  

Com a caracterização mostrada no quadro 1 pretende-se apresentar 

informações dos participantes em relação à idade, sexo, estado civil, estudo e 

tempo de estudo.  

 
 
 
Quadro 1 - Caracterização da amostra quanto a idade, sexo, estado civil, estudo e 
escolaridade 

Nome Idade Sexo Estado  
Civil 

Estudo Escolaridade  
(em anos) 

Donatella 37 F C Ensino Médio “Não se lembra” 

Churrasco ao 
Vivo 

38 F S Pós-Graduação 22/24 anos 

Amantikir 36 F S Pós-Graduação 12 anos 

Só Queijo 48 M C 2º Grau 11 anos 

Gato Gordo 47 F C Ensino Médio “Tempo necessário para 
concluir os estudos” 

Bruno Alves 53 M S 2º Grau 15/17 anos 

Harry Pisek 43 F S Ensino Médio “Não sabe responder” 

Rostie 45 F C 2º Grau 10 anos 

Baden Baden 53 F C Pós-Graduação 20 anos 

Horto 48 F D 2º Grau Não respondeu 

Altus 47 M Se Ensino Médio Não respondeu 

Tarundu 34 F S Ensino Superior Não respondeu 
Legenda: M-masculino; F-feminino; C-casado(a); S-solteiro(a); D-divorciado(a); Se-separado(a) 
Fonte: UNIFESP “Educação Permanente em Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho na perspectiva 
de trabalhadores de uma unidade de saúde da família da cidade de Santos-SP”. Costa; Uchôa-
Figueiredo, 2018  
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Os resultados apresentados no quadro 1 mostram que as idades dos 

participantes da pesquisa variam de 34 anos para o mais novo e de 53 anos para o 

mais velho, sendo 75% (9) do gênero feminino. 

Em relação ao estado civil, o quadro 1 demonstra que 41,66% (5) dos 

participantes afirmam serem casados, 41,66% (5) são solteiros, 8,33% (1) é 

divorciado e 8,33% (1) é separado. 

Quanto ao estudo, o quadro 1 mostra que 33,33% (4) possuem o Ensino 

Médio completo, que 33,33% (4) possuem o 2º Grau completo, outros 33.33% (4) 

possuem Ensino Superior, porém destes somente 25% (3) afirmam terem 

concluído curso de Pós-Graduação. 

Em relação ao tempo de estudo o quadro 1 mostra que 50% (6) não 

souberam informar naquele momento quanto tempo demoraram em seus estudos, 

33,33% (4) relataram ter estudado entre 10 e 19 anos e os outros 16,66% (2) 

responderam que investiram de 20 a 24 anos de estudo.  

O quadro 2 mostra informações referentes à caracterização dos 

participantes da pesquisa, em relação à formação, área de atuação profissional, ao 

tempo de trabalho na Prefeitura de Santos e na Unidade de Saúde da Família da 

Alemoa e do Chico de Paula, além da carga horária diária de trabalho na unidade. 
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Quadro 2 - Caracterização dos participantes quanto a formação, área de atuação 
profissional, tempo de trabalho na prefeitura e unidade de saúde e carga horária de trabalho 

 
 

Legenda: h-horas, ACS-Agente Comunitário de Saúde 
Fonte: UNIFESP “Educação Permanente em Saúde e Qualidade de Vida no trabalho na perspectiva 
de trabalhadores de uma unidade de saúde da família da cidade de Santos-SP”. Costa; Uchôa-
Figueiredo, 2018  

 

 

No quadro 2, os resultados obtidos indicam uma diversidade quanto à 

formação profissional dos participantes da pesquisa, sendo: 33,33% (4) em 

Técnicas de Enfermagem, 16,66% (2) em Auxiliares de Saúde Bucal, 16,66% (2) 

em Enfermagem, 8,33% (1) em Odontologia, 8,33% (1) em Medicina, 8,33% (1) em 

Técnica de Segurança do Trabalho e 8,33% (1) está cursando Graduação 

Nome Formação 
Área de 
atuação 

profissional 

Tempo de 
trabalho na 
Prefeitura  

Tempo de 
trabalho na 

Unidade 

Carga 
horária de 
trabalho 

Donatella 
Técnica de 

Enfermagem 
Técnica de 

Enfermagem 
2,5 anos 2,5 anos 8 h 

Churrasco 
ao Vivo 

Medicina Programa Mais 
Médicos 

3,5 anos 3,5 anos 8 h 

Amantikir 
Enfermagem Enfermagem 10 anos 10 anos 8 h 

Só Queijo 
Técnica de 

Enfermagem 
ACS 11,5 anos 11,5 anos 8 h 

Gato Gordo 
Técnica em 

Segurança do 
Trabalho 

ACS 9 anos 9 anos 8 h 

Bruno Alves 
Cursando 

Graduação 
Oficial 

administrativo 
23 anos 23 anos 8 h 

Harry Pisek Auxiliar de 
Saúde Bucal 

Auxiliar de 
Saúde Bucal 

3 anos 
1 ano e 
alguns 
meses 

8 h 

Rostie 
Técnica de 

Enfermagem 
Técnica de 

Enfermagem 
Não 

respondeu 
Não 

respondeu 
8 h 

Baden 
Baden 

Odontologia Odontologia 20 anos 8 anos 8 h 

Horto 
Técnica de 

Enfermagem 
Técnica de 

Enfermagem 
6 anos 6 anos 8 h 

Altus 
Auxiliar de 

Saúde Bucal 
Ajudante Geral 26 anos 12 anos 8 h 

Tarundu  Enfermagem Enfermagem 3 anos 3 anos 8 h 
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O quadro 2 apresenta os resultados relativos à área de atuação profissional 

na Unidade de Saúde em que trabalham, porém, há algumas diferenças em 

relação à formação, haja vista alguns participantes exercerem funções diferentes 

em relação às suas formações profissionais: 25% (3) trabalham como Técnicas de  

Enfermagem, 16,66% (2) como Enfermeiras, 16,66% (2) trabalham como 

Agentes Comunitários de Saúde, 8,33% (1) como Médico, 8,33% (1) como Cirurgiã 

Dentista, 8,33% (1) como Auxiliar de Saúde Bucal, 8,33% (1) como Oficial 

Administrativo e 8,33% (1) trabalha como Ajudante Geral. 

Em relação ao tempo de trabalho na Prefeitura Municipal de Santos, os 

resultados do quadro 2 indicam que 33,33% (4) têm entre 1 (um) e 5 (cinco) anos 

de trabalho, 25% (3) têm entre seis e dez anos, 16,66% (2) têm entre 11 e 20 anos, 

16,66% (2) têm 20 (vinte) ou mais anos de trabalho no serviço público, e 8,33% (1) 

não soube informar quanto tempo trabalha na prefeitura. 

Quanto ao tempo de trabalho na Unidade de Saúde Alemoa e Chico de 

Paula é possível observar no quadro 2, algumas diferenças, como: 33,33% (4) têm 

entre 1 (um) e 5 (cinco) anos de trabalho na unidade, 33,33% (4) entre seis e dez 

anos, 16,66%  (2) têm entre 11 e 20 anos na unidade, 8,33% (1) têm 20 (vinte) 

anos ou mais e 8,33% (1) não soube informar a quanto tempo trabalha na unidade 

de saúde. 

Os resultados apresentados no quadro 2 mostram que 100% (12) dos 

participantes da pesquisa trabalham 8 horas, por dia. Sendo inclusive justificado 

pelo fato de ser uma Unidade de Saúde da Família da Secretaria Municipal de 

Saúde de Santos e que tem como determinação a carga horária diária de 8 horas, 

para todos os profissionais que lá trabalham. 
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4.2 Análise Qualitativa  

 

As respostas obtidas nas entrevistas permitiram, através da análise 

qualitativa, a identificação de pontos e sentidos em comum entre elas, 

possibilitando, assim, a organização dos resultados em três categorias de 

análise. Destaca-se que as categorias de análise emergiram também em 

consonância com os objetivos e hipótese deste estudo.  

As categorias são: 

 1 – “Educação Permanente em Saúde e Educação Continuada”. 

 2 - “Educação Permanente em Saúde: uma Ferramenta para a Qualidade de 

Vida no Trabalho”; 

 3 - “Qualidade de Vida no Trabalho”; 

 

 

         4.2.1 Educação Permanente em Saúde X Educação Continuada 

 

Quanto à Educação Permanente em Saúde e à Educação Continuada 

procurou-se analisar o que os participantes conheciam sobre esses dois 

importantes conceitos, que também são complexos, porém fundamentais para 

quem trabalha na área da saúde. 

Pelos resultados evidenciou-se que a maioria dos participantes da pesquisa 

(sete entrevistados) têm a real noção conceitual do que seja Educação Permanente 

em Saúde e Educação Continuada, e suas diferenças práticas. 
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Miccas e Batista (2014), em seu artigo de revisão bibliográfica sobre 

educação permanente em saúde, escrevem que, 

“outro elemento-chave presente em sete publicações foi a 
Educação Permanente em Saúde relacionada diretamente à 
educação continuada, baseada em ações de caráter pontual, 
fragmentadas, com metodologias tradicionais de ensino. Nesses 
artigos os conceitos foram usados na prática como sinônimos” 
(p.174). 

 

No entanto é possível observar pelas falas dos participantes, uma certa 

“confusão” de ideias quando se referem a esses dois conceitos de educação, o que 

já era de certa forma esperado. 

 

[...] as capacitações. Essa Educação Permanente sim. Capacitação, até nas 

reuniões, as orientações que os enfermeiros dão. Reuniões de equipe... Isso, nessas 

reuniões, né. Sempre, o enfermeiro sempre traz algo novo pra gente. E às vezes essa 

capacitação não é direta, mas eles trazem pra gente. De repente eles são capacitados e 

traz também pra gente […] (Donatella) 

[...] bom, pra mim, Educação Permanente em Saúde tem dois âmbitos, as 

capacitações que a Prefeitura dá pra gente, eu também acho que elas vão estar me 

educando permanentemente, dando novas técnicas […] (Baden Baden) 

[...] então, a gente quando vem pra trabalhar na Prefeitura, a gente carrega as 

nossas individualidades e aqui no serviço a gente tem que ver como que é o andamento do 

serviço, então a gente tem que fazer capacitação, umas coisas desse tipo pra gente ter 

uma postura aqui no que se espera da gente né? (Bruno Alves) 

Então é importante sim e tem, tem capacitação, tem Educação Permanente em 

Saúde sim […] (Gato Gordo) 

[...] a educação permanente pra mim é que você busca capacitação e passa o seu 

conhecimento. Você ter conhecimento só pra você não vai servir pra nada. Você tem que 

dar continuidade nele, atendendo as necessidades diárias. (Horto) 
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Oportuno salientar que através das falas acima, o termo “capacitação” é 

comumente utilizado como um sinônimo de educação permanente, sendo no 

entanto uma espécie de educação continuada, haja vista ser esta um conjunto das 

atividades educacionais que servem para manter, desenvolver ou aumentar o 

conhecimento, as habilidades e o desempenho e relacionamento profissional que 

um trabalhador usa para prover serviços para seus pacientes, para o público ou 

para a profissão, ou seja, baseia-se na promoção de cursos de aperfeiçoamento, 

especialização e outros. 

 

Nesse sentido, Omura et. al. (2014), diz que: 

A educação permanente pôde ser pensada como um exercício de 
valorização das experiências de cada um dos envolvidos, 
permitindo a renovação e construção do conhecimento, deixando 
de ser uma simples capacitação de mão de obra para o mundo do 
trabalho, abrindo-se à (re)descoberta das habilidades e 
potencialidades das pessoas (p.223) 

 

Segundo Amestoy (2008) a capacitação refere-se à habilidade que as 

pessoas devem possuir para serem formadas e reformadas de maneira mais 

adequada, de acordo com as exigências tecnológicas, organizacionais e de 

mercado. 

Com relação aos participantes que se referem a educação permanente em 

saúde como sendo um aprendizado que vai colaborar para melhorar a técnica no 

dia a dia de trabalho, podemos identificar: 

 

[...] educação Permanente em Saúde é a gente estar sempre aprendendo na 

Unidade. (Só Queijo) 

[...] educação permanente em saúde, eu vejo como um aprendizado diário e que a 

gente tem que estar sempre se qualificando. (Rostie) 
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[...] essas palestras são muito importantes porque cada pessoa vai dar aquilo que 

ela acumulou, a experiência de vida dela. Cada um vai falar de um jeito e vai atingir o 

público. (Gato Gordo) 

[...], mas eu acho que assim... vamos fazer um negócio na sala de vacina chegou 

um e-mail lá da Secretaria, lá da sala de vacina, vamos chamar todo mundo e vamos 

passar o passo a passo. Eu acho que tinha que ter mais dentro da Unidade de Saúde, 

acho que seria bem legal. (Rostie) 

 

Percebe-se que, embora refiram-se à expressão “educação permanente”, é 

razoável deduzir-se que os servidores continuam a se referir às atividades 

relacionadas à educação continuada, o que é perfeitamente normal e aceitável, 

haja vista que esses dois conceitos não são tão fáceis de se distinguir, até mesmo 

por profissionais mais afeitos à “vida acadêmica”. 

 

Nesse sentido abordam Campos e Malik (2008), sobre as capacitações 

profissionais: 

“Sobre as capacitações, a percepção de que os médicos não têm 
formação adequada para atuar na atenção integral à saúde e 
responder às demandas de resolutividade do Programa de Saúde 
da Família levou o Ministério da Saúde a considerar a educação 
permanente dos profissionais do Programa de Saúde da Família 
como um dos desafios para o êxito da proposta. Como forma de 
enfrentar o problema, em 1996 o Ministério da Saúde convocou 
instituições de ensino para apresentarem projetos que articulassem 
ensino e serviço com vistas à capacitação e formação profissional 
para o Programa de Saúde da Família. Em 2001 havia 30 polos de 
capacitação, formação e educação permanente para pessoal da 
saúde da família nos 27 estados do país” (p.347). 

 

Alguns entrevistados referem como sendo atividades de Educação 

Permanente em Saúde as próprias reuniões de equipe que ocorrem semanalmente 

na unidade, como descreve Miccas e Batista (2014): 
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“Observou-se por vezes que as populações estudadas de 
profissionais de serviços de saúde narraram a realização de cursos, 
reuniões de equipe para repasse de informações administrativas e 
capacitações específicas como sendo conceitos e práticas de 
Educação Permanente em Saúde” (p.174). 

 

Lopes et al. (2012) reforçam colocando que as organizações podem em 

determinadas situações promover ações educativas como forma de colaborar com 

as condições de trabalho e que é importante estimular as parcerias com instituições 

de ensino superior, para que aconteçam o desenvolvimento de ações em educação 

permanente e continuada, além de pesquisas nos serviços de saúde. 

Fica evidente o desejo dos servidores públicos, de que a Secretaria 

Municipal de Saúde de Santos promova ou direcione para um maior número de 

“cursos e capacitações profissionais”. 

 

[...] eu acho que deveria oferecer mais cursos ... a gente atende o paciente e é 

diferente a bagagem que os funcionários têm..., pra dar um atendimento, no caso, de 

qualidade. (Donatella) 

[...] eu acho que deveria ter mais assim, cursos […]. (Altus) 

Vários cursos. Nós aprendemos curso de cuidador de idosos, curso de pessoas da 

rua, questão também sobre como evitar o rato entrar na casa que são os três[...]. (Só 

Queijo) 

[...] sim, porque tem sempre capacitação e às vezes, por mais que pareça assim, 

ser repetitivo, sempre há alguma coisa que a gente pode pegar de novo. (Gato Gordo) 

[...] eu percebo que as capacitações, elas acontecem sim, mas eu acredito que 

poderia ser feita de uma maneira mais sistemática, mais rotineira, com uma melhor 

proposta[...]. (Tarundu) 
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Muito embora, as falas dos servidores acima (Donatella, Altus, Só Queijo, 

Gato Gordo e Tarundu), expressem um desejo de que haja uma quantidade maior 

de capacitações e/ou cursos, pode-se compreender pela própria experiência do 

pesquisador, bem como pelo conhecimento que possui dos entrevistados, que 

muitas vezes esses mesmos servidores se incomodam com o número 

relativamente alto de capacitações, seminários, palestras e outras atividades 

congêneres. 

Portanto, o que se deduz dessas falas acima é que o “desejo” desses 

servidores é por um maior número de atividades educativas no próprio local de 

serviço, a produção do conhecimento a partir e dirigido para o trabalho, um 

processo onde aprender e ensinar se confundem. 

Segundo Ferraz et al (2006) o conceito de Educação Permanente em 

Saúde, em algumas instituições de saúde, ainda está muito vinculado com a 

realização de cursos de capacitação visando aprimorar alguma técnica de trabalho. 

“Ao se refletir sobre educação permanente no trabalho, como 
forma de cuidado do sujeito cuidador, é possível reconhecer que 
na maioria das instituições de saúde, isso ainda, configura-se 
como uma utopia, no sentido que a concepção de educação 
permanente está muito atrelada em servir apenas como 
capacitação dos trabalhadores para a execução de um serviço de 
boa qualidade” (FERRAZ, et al, 2006, p.348). 

 

Rodrigues; Vieira e Torres (2010) afirmam que a Educação Permanente em 

Saúde se torna legítima na transformação do processo de trabalho para a melhoria 

das práticas de saúde nos serviços, ferramenta capaz de conduzir as relações 

trabalhadores-usuários com propostas pedagógicas problematizadoras, pautadas 

na melhor qualidade de vida e na promoção da saúde. 

Os participantes abaixo conseguem apresentar a educação permanente em 

saúde de um modo mais conceitual, diferenciando-a da educação continuada: 
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Sobre Educação Permanente de Saúde eu compreendo que é quando a gente tá o 

tempo inteiro tentando melhorar nosso serviço, assim, estudando e procurando outras 

formas de trabalho. Entendo isso como Educação Permanente. Outros métodos de 

trabalho, outros sistemas de trabalho. Eu entendo isso como Educação Permanente, não 

só fazendo curso, curso, curso, curso... quando o profissional vai buscar algo a mais pra 

melhorar o trabalho dele, eu entendo isso como Educação Permanente... (Amantikir)  

[...] esses cursos e capacitações que tem frequentemente com a Secretaria de 

Saúde, pra você isso é Educação Permanente em Saúde? Eu acredito que sim, mas de 

uma forma mais técnica, entendeu? Assim, um curso tal pra você... um curso de raiva pra 

você trabalhar com aquela vacina da raiva, ele é mais específico, ele não é uma Educação 

Permanente mais ampla, de como você trabalhar com as pessoas, eu entendo que isso é 

mais amplo. O que a prefeitura dá, esses cursos que a gente dá, é uma coisa específica 

pra gente trabalhar no dia a dia mesmo, mais específico na nossa condição do dia a dia 

[...]. (Amantikir)  

[...] e o que a gente faz, o que a Unidade faz, por exemplo, em relação a palestras 

em creches, em escolas, você é uma pessoa que é preceptora de alunos de Universidade, 

no caso da Unilus, da Lusíada, de Medicina, você acha que o que você faz com esses 

alunos, esse trabalho em creches, isso é Educação Permanente em Saúde?    É Educação 

Permanente em Saúde, eu acho que sim. Porque não só eu tô buscando conhecimento pra 

mim, que pra eu montar uma palestra, pra eu fazer alguma coisa, eu também tenho que 

buscar e eu tô passando pros alunos e também tô passando pra comunidade que a gente 

trabalha, então de certa forma a gente tá fazendo uma Educação Permanente em Saúde 

com eles [...]. (Amantikir)  

[...] quer dizer, pra você Educação Permanente não é só parte técnica então? Não. 

É parte que envolve relacionamento, parte que envolve um cuidado com o próprio 

servidor... É que a gente tem aquela ideia de que Educação Permanente é que a gente vai 

só estudar. Eu entendo assim, que é uma parte mais ampla, que a gente tem que ver o 

servidor como um todo, não só tecnicamente, mas o que influencia no dia a dia, no nosso 

bem-estar físico e emocional, acho que tudo isso também faz parte da Educação 

Permanente [...]. (Amantikir) 

[...] você falou da reunião de equipe, você considera isso como Educação 

Permanente de Saúde? Considero. Discussão de caso...de que forma que a gente vai 

levar aquele caso. É bem interessante porque na reunião de equipe a gente tem diferentes 

profissionais, então cada um tem um jeito de pensar, cada um traz um jeito do paciente 

que o outro não enxerga, a gente aqui enquanto médico e enfermeiro a gente vê o 

paciente de outro jeito, então é uma forma de Educação Permanente a reunião de equipe. 

(Amantikir) 
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[...]bom como aqui na Unidade, a gente tem reunião de equipe, onde sempre vêm 

pessoas de outras áreas pra estar falando sobre as suas áreas, protocolo de atendimento, 

encaminhamento, e isso acresce também pra gente. E na minha área especificamente, eu 

faço grupos com as mães, então isso também, eu acho que é uma Educação Permanente 

de Saúde que eu to dando pros pacientes. Isso aí melhora a Qualidade de Saúde deles, 

que também pra mim é interessante. (Baden Baden) 

[...] seriam coisas assim, que de uma forma contínua, né, houvesse informações de 

diversas áreas que ampliasse o nosso conhecimento e que também a gente pudesse ter 

como aplicar no nosso dia a dia melhorando a nossa condição de saúde. (Gato Gordo) 

 

As falas das servidoras acima mostram que as mesmas possuem um 

discernimento um pouco maior a respeito do significado de educação permanente 

em saúde, pois referem-se a “melhorar o serviço”, “que a gente pudesse aplicar no 

dia-a-dia”, “reuniões de equipe”, dentre outras falas que demonstram esse 

discernimento. 

Percebem-se falas mais diretamente relacionadas ao que se entende hoje 

por Educação Permanente em Saúde, principalmente nos dizeres das servidoras 

Amantikir e Baden Baden, que conseguem diferenciar educação permanente em 

saúde de cursos ou capacitações apenas, afirmando que a primeira é “algo mais 

amplo”, que envolve “melhoria no serviço”, reuniões de equipe, discussões de 

casos, bem estar físico e emocional, “relacionamentos”, e principalmente o 

envolvimento com a comunidade. 

A fala da servidora “Baden Baden” evidencia uma característica importante a 

respeito do conceito atual de educação permanente em saúde, quando se refere 

aos grupos educativos que realiza com as mães de bebês a respeito de prevenção 

bucal, haja vista ser uma educação voltada para a comunidade, onde é levada em 

conta a necessidade da população local e realizada no próprio serviço, para e pelo 

serviço. 

Isso vem ao encontro da Política Nacional de Educação Permanente 

(Portaria nº 198/2004),  
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“A Educação permanente é a aprendizagem no trabalho, onde o 
aprender e o ensinar se incorporam ao quotidiano das organizações 
e ao trabalho. Propõe-se que os processos de capacitação dos 
trabalhadores da saúde tomem como referência as necessidades 
de saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e do 
controle social em saúde, tenham como objetivos a transformação 
das práticas profissionais e da própria organização do trabalho e 
sejam estruturados a partir da problematização do processo de 
trabalho” (BRASIL, 2004, pg.1). 

 

A Política Nacional de Educação Permanente foi instituída, em fevereiro de 

2004, através da Portaria 198/GM/MS, com a finalidade de formar e capacitar 

profissionais da saúde para atenderem às reais necessidades da população, 

conforme os princípios do SUS. 

A formação é entendida como um processo contínuo que ocorre no 

transcorrer da vida e não se reduz a um curto espaço de tempo, ou seja, à duração 

de um curso, e é vinculada tanto ao desenvolvimento profissional como ao 

crescimento pessoal.  

Quanto ao estudo e à formação dos entrevistados, não houve diferenças 

significativas em relação à compreensão correta dos dois conceitos, haja vista que 

dos quatro servidores entrevistados que possuem Graduação ou até mesmo Pós-

Graduação, apenas dois (50%) demonstraram distinguir as diferenças entre os dois 

conceitos de educação e conceituá-las corretamente. Já em relação aos 

entrevistados que não possuem curso superior, cinco (62,5% desses servidores) 

demonstraram conhecer as diferenças entre os dois conceitos; demonstrando que 

a formação dos servidores não foi um fator importante nessa pesquisa para a 

compreensão correta do que seja educação permanente em saúde e educação 

continuada. 

Em relação ao tempo de trabalho na Prefeitura Municipal de Santos e na 

própria unidade de saúde onde se desenvolveu a pesquisa, dos 5 (cinco) 

entrevistados com 10 anos ou mais de tempo de serviço na Prefeitura e na 
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unidade, apenas dois (40%) demonstraram conhecer corretamente os dois 

conceitos; e dos 7 (sete) entrevistados com menos de 10 anos de tempo de serviço 

na Prefeitura e na unidade de saúde, cinco deles (71,42%) demonstraram 

compreender corretamente as diferenças entre os conceitos. 

Portanto, pode-se concluir que ao contrário do que se poderia esperar, o 

grau de formação e o tempo de estudo não foram fatores determinantes em relação 

às diferenças práticas entre os conceitos de educação permanente em saúde e 

educação continuada. 

No entanto, pode se observar que quanto ao tempo de serviço dos 

servidores, que os profissionais que estão a menos tempo no serviço têm mais 

compreensão dos conceitos, diferentemente de alguns que estão há mais tempo e 

apresentam certo desconhecimento. Isso se deve principalmente devido a inclusão 

desses conceitos muito recentemente na academia e também nos serviços, 

principalmente a Educação Permanente em Saúde.  

Os sete profissionais que chegaram ao serviço a menos tempo, ou seja, há 

menos de 10 (dez) anos, são de diferentes áreas, sendo que três possuem 

formação superior (Graduação em Medicina em universidade pública na Argentina, 

Graduação em Enfermagem em universidade particular e Graduação em 

Odontologia em universidade pública brasileira), e dois também possuem Pós 

Graduação lato sensu (especializações em áreas da Medicina em universidade 

pública e da Odontologia em universidade privada) e pode-se notar que esses 

profissionais com uma formação mais recente independente se de universidade 

pública como privada eles tiveram mais facilidade com os conceitos pesquisados 

neste estudo. 
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          4.2.2 Educação Permanente em Saúde: uma ferramenta para a 

Qualidade de Vida no Trabalho 

 

Em 2004, foi aprovada, pelo Conselho Nacional de Saúde e pactuada com a 

Comissão Inter Gestora Tripartite, a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde, proposta pelo Ministério da Saúde para ser a política de educação do 

Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2004).  

A Educação Permanente em Saúde é uma atividade educativa de caráter 

contínuo, cujo eixo norteador é a transformação do processo de trabalho, centro 

privilegiado de aprendizagem. É voltada para a prática educativa que se orienta 

pelo cotidiano dos serviços, partindo da reflexão crítica sobre os problemas 

referentes à qualidade da assistência, assegurando a participação coletiva, 

multiprofissional e interdisciplinar, desta forma, favorecendo a construção de novos 

conhecimentos e intercâmbio de vivências; representando o esforço de transformar 

a rede pública de saúde em um espaço de ensino-aprendizagem no exercício do 

trabalho (RODRIGUES, VIEIRA e TORRES, 2010). 

 

Ainda, segundo Rodrigues, Vieira e Torres (2010) 

“A Educação Permanente em Saúde vem também ao encontro das 
novas diretrizes curriculares propostas aos cursos de graduação na 
área da saúde, pois destina-se à transformação do modelo de 
atenção à saúde, fortalecendo a promoção e prevenção de agravos 
no Sistema Único de Saúde, em especial o diabetes, oferecendo 
assistência integral e autonomia aos trabalhadores de saúde para a 
eficácia da prática educativa. 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 uma 

assistência humana e de qualidade” (p.531). 
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Ferraz et al. (2006) compartilha com a ideia de que a educação permanente 

em saúde é uma das formas mais eficazes para se promover a qualidade de vida 

no trabalho.  

“A utilização de práticas educativas no trabalho, planejadas e 
vivenciadas dentro de uma perspectiva que valoriza a subjetividade 
do ser humano, contribui para a transformação das práxis do 
cuidado e da qualidade de vida do sujeito cuidador na Enfermagem” 
(p. 347). 

 

Os entrevistados referem que a Educação Permanente em Saúde está 

relacionada com a Qualidade de Vida no Trabalho:  

 

[...] há uma relação sim. Tem que ter, né, não tem como você ter uma Qualidade de 

Vida no Trabalho se você não tiver essa educação (Donatella) 

[...] eu acho que a Educação Permanente influência na Qualidade do Trabalho [...] 

(Amantikir) 

[...] sim. Eu acho que é tipo arroz e feijão né? Os dois tem que estar sempre unidos, 

porque não adianta ter um se não tem o outro (Só Queijo) 

[...]sim. Se você pensar que a Qualidade de Vida no Trabalho é uma satisfação 

profissional, então sim, tanto eu dando pro paciente a Educação em Saúde pra ele, que vai 

proporcionar pra ele uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde bucal, isso também 

vai me dar uma satisfação de eu ver meu trabalho tendo um efeito positivo na população, 

como também pelo outro lado, as capacitações que a Prefeitura oferece também melhora a 

qualidade de vida sim [...] (Baden Baden) 

Esta última fala (Baden Baden) refere uma relação direta entre a educação 

permanente em saúde e a qualidade de vida no trabalho, vinculando a satisfação 

profissional com a melhoria da saúde bucal dos usuários, demonstrando um 

conhecimento atual sobre os sentidos das duas expressões. 
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Ricaldoni e Sena (2006), afirmam ainda que, 

“a educação permanente dos profissionais deve constituir parte de 
pensar e fazer dos trabalhadores com a finalidade de propiciar o 
crescimento pessoal e profissional dos mesmos e contribuir para a 
organização do processo de trabalho, através de etapas que 
possam problematizar a realidade e produzir mudanças” (p. 5). 

 

Portanto, pode-se concluir que a educação permanente em saúde é 

efetivamente uma ferramenta adequada para a mudança da qualidade de vida no 

trabalho, pois insere-se no contexto de transformação do processo de trabalho, 

com consequências diretas na mudança dessa qualidade de vida no trabalho dos 

servidores e da população, haja vista que os conhecimentos e habilidades podem 

ser reconhecidos como instrumentos de trabalho aptos a receberem modificações. 

Estudar e selecionar métodos e estratégias que possam ser aplicados em 

um ambiente de trabalho de uma unidade básica de saúde, para aumentar a 

autoestima, a humanização, a motivação dos servidores, bem como a melhora da 

saúde da população envolvida, através de programas de qualidade de vida no 

trabalho, como a Educação Permanente em Saúde, pode ser muito importante para 

melhorar o bem-estar desses servidores, como também a produtividade dos 

mesmos. 

Com relação aos participantes que referem que a Educação Permanente em 

Saúde promove qualidade de vida no trabalho colaborando no ambiente de 

trabalho: 

 

[...] sim, pra mim tem uma relação porque, eu acho que se você não tem uma 

Educação Permanente, você não pode ter uma Qualidade de Vida no Trabalho, nem com 

seus colegas, nem com os pacientes, é constante, é um ida e volta. Então seria uma 

relação direta, né, quanto mais Qualidade de Vida mais Educação Permanente, mais 

Qualidade de Vida quer dizer, ela ajuda a melhorar o teu ambiente de trabalho. (Churrasco 

ao Vivo) 
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[...] porque a Educação Permanente em Saúde é um meio de favorecer o teu 

ambiente de trabalho. Então a partir do momento que você faz com que esse ambiente 

seja propício através da Educação Permanente, você vai ter Qualidade de Vida também no 

trabalho. (Tarundu) 

[...] eu acredito que exerce influência sim. Se a gente não tá num ambiente que a 

gente não se sinta bem, um ambiente que não seja adequado ao trabalho, claro que 

automaticamente, não digo todo, mas eu acho que automaticamente dá uma misturada, eu 

acho que a pessoa fica mais assim... claro que... eu acho que influencia sim. (Harry Pisek) 

 

Portanto, infere-se dessas falas que a educação permanente em saúde pode 

alterar o processo de trabalho desses servidores da saúde, influenciando-o 

positivamente, e inserindo-se perfeitamente no contexto da qualidade de vida no 

trabalho dos servidores públicos, haja vista pressupor a produção do conhecimento 

a partir e dirigido para o trabalho, sendo um processo onde aprender e ensinar se 

confundem como afirma Ceccim (2005b): 

[...] a relevância e a viabilidade de disseminar capacidade 
pedagógica por toda a rede do Sistema Único de Saúde, de forma 
que se cumpra uma das mais nobres metas formuladas pela saúde 
coletiva no Brasil: tornar a rede pública de saúde uma rede de 
ensino-aprendizagem no exercício do trabalho. O conceito de 
educação permanente em saúde serve para dimensionar esta 
tarefa, não no prolongamento do tempo/carreira, mas na ampla 
intimidade e intercessão educação/atenção na área de saberes e 
de práticas em saúde. O exercício concreto desta meta se fez como 
política pública de maneira inédita no Brasil, apresentada pelo 
Departamento de Gestão da Educação na Saúde, do Ministério da 
Saúde, em 2003 (p.975). 

 

Nesse sentido, Ricaldoni e Sena (2006), em seu artigo a respeito da 

importância da educação permanente em saúde para trabalhadores de 

enfermagem de um hospital em Belo Horizonte- MG. adotam o conceito de 

educação permanente como sendo um contínuo de ações de trabalho-

aprendizagem que ocorre em um espaço de trabalho/produção/educação em 

saúde, que parte de uma situação existente (geralmente uma situação-problema), e 



65 

 

 

se dirige a superá-la, a mudá-la, a transformá-la em uma situação diferente e 

desejada. 

 

Complementando o raciocínio acima, ainda Ricaldoni e Sena (2006), 

“O papel da educação permanente é estratégico para a 
organização do processo de trabalho de enfermagem em 
articulação com as demais práticas de enfermagem e demais 
setores do hospital. A educação permanente deve estar sustentada 
nos conceitos e metodologia crítica e reflexiva. Esse processo 
implica em reconhecer que as práticas rotineiras, 
descontextualizadas dos reais problemas, dificilmente permitirão o 
desenvolvimento da capacidade de reflexão. Pensar propostas 
inovadoras de educação permanente supõe um desafio de 
gerenciar experiências de aprendizagem que interessem as 
pessoas envolvidas, que possibilitem elos no processo de 
compreensão e construção dos conhecimentos, que promovam 
modos de pensar inteligentes, criativos e profundos, para favorecer 
o desenvolvimento pessoal e social, a capacidade reflexiva dos 
trabalhadores em serviço. Esses processos devem permitir aos 
trabalhadores aprender, no complexo mundo contemporâneo, todo 
elo, no contexto de uma aprendizagem solidária e democrática, que 
oferece ao profissional ajuda e tende a fortalecer processos de 
crescimento pessoal e transformação no âmbito profissional. A 
autonomia na aprendizagem desenvolve a capacidade de aprender 
a aprender e a consciência da necessidade da formação 
permanente. Torna-se evidente a necessidade de um programa de 
capacitação dos enfermeiros para adotar a educação permanente, 
sustentada em concepção e que propicie o crescimento dos 
sujeitos, fundamental na determinação da qualidade do cuidado” (p. 
6) 

 

De acordo com Campos e Malik (2008), na pesquisa “Satisfação no trabalho 

e rotatividade dos médicos do Programa de Saúde da Família”, realizada no 

município de São Paulo entre Médicos Generalistas, em que se procurou explicar a 

satisfação no trabalho desses profissionais, concluiu-se que o estresse, a 

ambientação do local de trabalho e a falta de capacitação (fator higiênico) foram 

determinantes no grau de insatisfação desses profissionais, sendo que esse último 

fator foi o que apresentou a maior correlação com a rotatividade, ou seja, quanto 

mais os profissionais se sentem capacitados para exercer suas funções, menor a 
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rotatividade. Em contrapartida, os indicadores de excelência no que se refere à 

satisfação no trabalho dos médicos foram o relacionamento intra-equipe e as 

reuniões de equipe. (CAMPOS e MALIK, 2008, p.347-68) 

 

Um profissional relata o quanto novas propostas e aprendizados 

proporcionam satisfação e valorização do trabalho:  

[...] porque eu acho que estimula o profissional a pensar e a procurar outras formas 

de melhoria, entendeu? Não fica só naquela.... faz ele enxergar outras maneiras de 

trabalhar, não fica só naquele dia a dia, naquela rotina, eu acho que valoriza um pouco o 

profissional também quando você vem com outras propostas, entendeu? O profissional se 

sente valorizado, pelo menos quando tenho outras propostas eu me sinto valorizada. Eu 

acho que é na questão de valorizar mesmo o trabalho do profissional. (Amantikir) 

Ressalte-se que a relação direta entre a educação permanente em saúde e 

a qualidade de vida no trabalho, e a consequente valorização e satisfação dos 

trabalhadores, é corroborada por inúmeros trabalhos de pesquisa e não é surpresa 

que os profissionais lotados nessa unidade de saúde pesquisada expressem esse 

sentimento, haja vista já haverem demonstrado esses sentimentos em 

oportunidades remotas quando da prática de atividades educativas relacionadas á 

educação permanente em saúde, desenvolvidas na unidade, tais como algumas 

palestras direcionadas aos servidores da unidade, como por exemplo “Primeiros 

Socorros”, “Prevenção em Oncologia”, “Convulsões, Engasgamentos e 

Intoxicações”, “Afogamento e Queimaduras”, dentre outros; proferidas por 

estagiários do curso de Medicina da Universidade Lusíada, sob a coordenação 

técnica de uma Médica (Preceptora e Professora Universitária) da própria unidade, 

sendo entregues ao final, certificados aos funcionários e aos ministradores. 

Como resultado dessas capacitações, os Agentes Comunitários de Saúde 

passaram a realizar palestras em sala de espera aos usuários da unidade, como 

uma forma de educação em saúde na comunidade, além de ficarem mais 

preparados e confiantes para exercerem o seu trabalho, sentindo-se mais 

valorizados e satisfeitos com o trabalho. 
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Referindo-se à importância de melhorar a qualidade de vida no trabalho de 

profissionais da saúde Daubermann e Tonette (2012), apontam que, 

“São necessárias intervenções para melhorar a qualidade de vida 
no trabalho na Atenção Básica à Saúde: Eu acho que seria 
interessante a gente trabalhar com educação permanente. A gente 
levantar as necessidades da equipe, ver o que precisa mudar e 
discutir, fazer uma busca teórica sobre isso pra ver o que precisa 
melhorar e ter espaço pra isso. A reunião de equipe é o único 
momento para pensar, conversar, acertar o que está errado e 
elogiar o que está bom. Acredito que faltam iniciativas tanto dos 
gestores como da gente para melhorar a qualidade de vida no 
trabalho” (p.277). 

 

Amestoy (2008) enfatiza sobre a importância da educação permanente em 

saúde, enquanto uma ferramenta que pode conseguir amenizar as condições de 

trabalho.  

“Por estes motivos, entendemos que a educação permanente pode 
se constituir no primeiro passo para obtermos a amenização das 
condições atuais do trabalho nas instituições hospitalares, por meio 
do distanciamento deste modelo institucional que aliena os 
profissionais e transforma o trabalho em uma carga pesada e 
sofrida e de sua substituição por um local promotor de satisfação, 
desenvolvimento e capacitação pessoal. A adoção da educação 
permanente poderá contribuir de forma positiva para a modificação 
das condições de trabalho atualmente enfrentadas pelos 
profissionais da saúde, em especial os da enfermagem. 
Reforçamos a ideia de que a educação permanente tem por 
objetivo capacitar e promover a qualidade de vida dos 
trabalhadores e oferecer uma assistência que atenda às reais 
necessidades da população, o que torna essencial o 
desencadeamento de processos de capacitação dos trabalhadores 
de enfermagem, cujo trabalho é de vital importância para a melhoria 
da atenção oferecida pelos serviços de saúde” (p.85). 

 

Aqueles participantes relatam sobre a importância da educação 

permanente em saúde para proporcionar melhores condições de trabalho: 
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[...] eu acho que quanto mais frequente e habitual a Educação Permanente, ela 

melhora realmente tudo isso que eu falei, vai melhorar a minha satisfação no trabalho e a 

Qualidade de Vida consequentemente. (Baden Baden) 

[...] eu acredito que em tudo, por exemplo, a gente da enfermagem, nosso trabalho 

é muito técnico, eu acho que tem uma parte bem técnica. Por exemplo, se você está 

atualizado nas questões de um curativo, quando você faz uma avaliação de uma ferida e 

você sabe o que está sendo mais usado naquele momento, qual tipo de cobertura eu 

posso estar utilizando naquela ferida, eu vou estar proporcionando ali um melhor 

atendimento pro paciente no meu trabalho. No caso você vai estar com uma Qualidade de 

Vida no Trabalho, no teu ponto de vista melhorada né?... (Tarundu) 

As falas dos servidores acima reforçam as ideias expostas anteriormente de 

que a educação permanente em saúde é uma espécie de ferramenta para a 

qualidade de vida no trabalho e ao mesmo tempo um importante instrumento para 

a valorização dos servidores, como afirma Ferraz et al (2006): 

“Neste sentido, a educação permanente no trabalho configura-se 
como um instrumento para realização e cuidado do sujeito-
cuidador, compreendendo esse sujeito como um ser humano, um 
“ser” de ações consigo, com o outro e com o mundo, num processo 
contínuo e dinâmico de cuidar, ensinar, prender, construir, 
desconstruir, reconstruir e interagir. Desta forma, acredita-se que as 
instituições de saúde possam constituir-se como espaços 
destinados a favorecer o crescimento pessoal e profissional, bem 
como contribuir para a qualidade de vida dos trabalhadores da 
saúde ao reconhece-los como sujeitos de sua própria história” (p. 
346). 

 

Quanto ao estudo e à formação dos entrevistados, bem como ao tempo de 

trabalho na Prefeitura de Santos e na unidade de saúde pesquisada, não houve 

diferença alguma nas falas dos entrevistados quando se referem à relação direta 

entre educação permanente em saúde e qualidade de vida no trabalho, haja vista 

que os doze entrevistados (100%) afirmaram haver uma relação direta entre esses 

dois conceitos. 
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          4.2.3 Qualidade de Vida no Trabalho 

 

Procurou-se conhecer nesta categoria as percepções dos participantes 

desta pesquisa quanto à expressão qualidade de vida no trabalho e suas 

implicações na rotina profissional desses entrevistados. 

Qualidade de Vida pode ser conceituada como sendo um conjunto de 

percepções individuais de vida no contexto dos sistemas de cultura e de valores 

em que vivem, e em relação às suas metas, expectativas, padrões e 

preocupações. Portanto, a Qualidade de Vida no Trabalho deve ser entendida 

como uma maneira de estimular hábitos e estilos de vida que promovam saúde, 

bem-estar e alegria em trabalhar naquele determinado local, gerando incremento 

na satisfação e produção profissionais, e diminuição de custos para a empresa. 

O modelo de estudo e de análise da Qualidade de Vida no Trabalho 

proposto por Walton (1973) apresenta como um dos indicadores a “condição física 

segura e salutar de trabalho”. 

Para Pinto e Coelho (2008) a organização do trabalho de uma equipe deve 

levar em conta os aspectos locais, os problemas de saúde específicos de cada 

lugar, os costumes locais, os interesses e desejos dos usuários, mas também as 

características da própria equipe e de seus modos preferenciais de trabalhar, 

fazendo com que a equipe se sinta confortável e se reconheça no seu trabalho. 

Ainda os autores referem que se o trabalho das equipes de saúde tem como 

finalidade produzir melhores condições de saúde a população, com eficácia e 

efetividade, também, deveriam ter a preocupação de proporcionar aos 

trabalhadores da equipe de saúde, condições de trabalho adequado.  

De acordo com Cavasanni; Cavassani e Biazin (2006) a busca pela 

qualidade de vida no trabalho e a implementação de ações visando melhorias para 

as pessoas, não pode ser considerada como um custo na planilha das 
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organizações, uma vez que os custos com os afastamentos e ações trabalhistas 

são maiores, do que uma medida preventiva. A qualidade de vida no trabalho 

interfere não somente no trabalho em si, mas tem implicações no campo familiar e 

social dos indivíduos e vice-versa. 

Pinto e Coelho (2008) e Cavasanni; Cavassani e Biazin (2006) afirmam que 

a base conceitual da qualidade de vida no trabalho está em desenvolver um 

ambiente de trabalho que seja bom, para os trabalhadores, bem como conseguir 

para a organização que seus resultados pretendidos sejam atingidos.  

Os participantes relacionam a qualidade de vida no trabalho com ambiência 

e estrutura da unidade: 

 

[...] qualidade de Vida é você ter um ambiente propício [...] (Donatella) 

[...]. pra mim, a Qualidade de Vida no Trabalho, depende de várias coisas. Uma do 

Sistema, da Unidade, de tudo o que proporciona a Unidade Básica de Saúde, em termos 

de estrutura que a gente tem pra utilizar, que no caso é completo: luz, ar condicionado, 

computadores e tudo o que a gente utiliza com os pacientes. (Churrasco ao Vivo) 

[...] eu acho que a Qualidade de Vida no Trabalho é quando você tem um ambiente 

de trabalho favorável, quando você tem um ambiente sadio pra você trabalhar, não que 

você vá ter sempre, mas quando você tem um ambiente sadio, você consegue ter 

qualidade de vida no trabalho. Seria a equipe, seria o próprio ambiente na característica 

estrutural. Ambientação, como é que posso dizer.... até os próprios pacientes fazem parte 

da qualidade de vida no trabalho. (Amantikir) 

 

As respostas apresentadas, pelos participantes, nessa categoria de alguma 

forma corroboram com a teoria, bem como afirmam como é importante o trabalho 

em um ambiente sadio e uma ambiência adequada, mas por outro lado 

demonstram que, quando o termo “Qualidade de Vida no Trabalho” é mencionado, 

a primeira relação imaginada e verbalizada é com o ambiente de trabalho, estrutura 

física e condições materiais de trabalho. 
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Conforme Tolfo e Piccinini (2001): 

“O termo genérico qualidade de vida no trabalho engloba aspectos 
analisados anteriormente como motivação, satisfação, condições 
de trabalho, estilos de liderança, entre outros. Relacionados a estes 
aspectos, a lista de fatores que se constituem em pontos positivos e 
negativos do trabalho é bem ampla” (p. 167). 

 

Nadler e Lawler (1983) referem que a Qualidade de Vida no Trabalho 

está fundamentada em quatro aspectos, dentre os quais melhoria no ambiente 

de trabalho quanto às condições físicas e psicológicas, horário de trabalho e 

outros. 

 

E mais ainda, de acordo com Lopes & De Seta (2017), 

“Os resultados apontam que o provimento de materiais de consumo 
e instrumentos, a segurança para desempenho do trabalho e a 
iluminação adequada devem ser mantidos e consolidados na 
Instituição, visando à QVT. Merece alerta por estar dividindo 
opiniões, a adequação do posto de trabalho para realização das 
tarefas, o provimento do apoio técnico, o conforto do local de 
trabalho, a temperatura e a adequação do mobiliário” (p.91). 

 

Mais algumas falas dos entrevistados, reforçando a importância dada ao 

tema “ambiência”: 

 

[...] e que ela também contribua para um ambiente de trabalho saudável, agradável 

a todos. (Gato Gordo) 

[...] bom, um ambiente limpo, sadio, que a gente possa estar num ambiente 

higienizado, eu acho importante. (Harry Pisek) 
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[...] e qualidade de vida no trabalho, quando você gosta do que você faz, tem um 

ambiente bom de trabalho[...]. (Rostie) 

[...] eu compreendo que tem que existir uma compreensão, primeiro entre a equipe, 

o ambiente tem que ser agradável [...] (Horto) 

[...] na minha compreensão, Qualidade de Vida no Trabalho, é ter um ambiente 

propício, que me dê condições de exercer a minha profissão. Isso me torna feliz dentro do 

trabalho. (Tarundu) 

 

As falas dos participantes mostram o quanto se faz importante trabalhar em 

um ambiente sadio, corroborando com a teoria apresentada. 

Em seu modelo de estudo sobre a Qualidade de Vida no Trabalho, Richard 

Walton (1973) propõe que uma das “dimensões” seja justamente que o ambiente 

físico seja seguro e saudável, enfatizando que o trabalhador não pode ser exposto 

a condições de trabalho ameaçadoras para sua saúde física. 

No entanto, sabe-se que a satisfação no trabalho e qualidade de vida no 

trabalho devem-se não apenas aos fatores extrínsecos, como a ambiência ou 

mesmo a estrutura física. Embora importantes, há outros fatores imprescindíveis 

para uma maior qualidade de vida no trabalho, como sistema de compensações, 

gestão eficiente, estabilidade, cogestão, dentre outros fatores já elencados nessa 

pesquisa. 

Nesse sentido, Bezerra et al. (2010), mostra um olhar ampliado sobre a 

qualidade de vida no trabalho, em pesquisa realizada com enfermeiros de um 

hospital de urgência em Aracajú-SE, em que os profissionais perceberam a 

motivação como um conjunto de fatores possíveis de moldar o comportamento do 

indivíduo no trabalho, e que 60% não consideravam suas equipes motivadas. 

Referem ainda, que é importante saber diferenciar políticas realmente 

motivacionais, como: salários, segurança no trabalho e benefícios, de simples 

melhorias no ambiente de trabalho, que gera satisfação no trabalho. 
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Segundo Bezerra et al (2010) a satisfação no trabalho, embora importante, 

não é capaz por si só de influenciar de forma permanente o comportamento do 

funcionário; mas a motivação, quando presente, torna-o mais equilibrado e com 

vontade de produzir mais e melhor. Os chamados fatores motivacionais são 

aqueles que se referem à tarefa e a sua execução, como a liberdade de criar, de 

inovar, de procurar formas próprias e únicas de atingir os resultados de uma tarefa; 

e que estão focalizados na autorrealização do indivíduo. A valorização e o 

reconhecimento do trabalho executado são de grande importância para o estímulo 

da motivação, pois quando bem implantados o indivíduo sente vontade de realizar 

bem o seu trabalho, repercutindo positivamente na forma como exercem suas 

atividades.  

Para Borges (2001) a teoria dos fatores higiênicos e motivacionais, a 

melhoria nas condições de trabalho e nas recompensas econômicas não gera 

necessariamente maior envolvimento ou maior motivação, porém afasta barreiras 

para o crescimento do desempenho. Principalmente no caso dos profissionais de 

saúde, este raciocínio é aplicável porque têm um trabalho rico de conteúdo e de 

sentido social.  

Em pesquisa desenvolvida por Borges e Filho (2001) no sistema de saúde 

pública de Natal-RN, concluiu-se que os profissionais valorizam principalmente 

quatro fatores dos valores de trabalho: a realização profissional (o trabalho deve 

gerar prazer na forma de gosto pelos resultados, acolhimento e confiança, 

desafios, autorrespeito, produtividade, sentido social), a justiça no trabalho (o 

trabalho deve garantir boas condições na forma de higiene, assistência, conforto, 

equidade de direitos entre colegas, provisão salarial, proporcionalidade entre 

esforços e recompensas, reconhecimento), a auto expressão (o trabalho deve 

prover oportunidade de expressão, da criatividade, habilidades interpessoais, de 

capacidade de opinar, do raciocínio e do bem-estar mental) e o bem-estar (o 

trabalho deve prover reconhecimento pelas recompensas, oportunidades de 

qualificação, estabilidade, boas relações interpessoais, crescimento e 

autossustento). 
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A Organização Mundial de Saúde realizou em 1997 um encontro de 13 

países europeus, que tinha por objetivo fortalecer a medicina de família em seus 

sistemas de saúde, concluindo-se que para conseguir que os profissionais ampliem 

suas competências e seus resultados é preciso que estejam motivados, o que está 

diretamente relacionado com o status profissional, à satisfação no trabalho e aos 

salários (CAMPOS e MALIK, 2008). 

Oliveira et al. (2010) relataram sobre uma pesquisa realizada entre os 

docentes do Instituto Federal de Educação Tecnológica (IFET), em que os 

participantes deveriam escolher uma palavra ou termo que melhor transmitisse o 

significado de Qualidade de Vida no Trabalho, e a “realização pessoal” foi 

considerada a que melhor expressa para aquele grupo. 

 

[...] então, a teoria é muito boa, mas a prática, ela é melhor ainda, né. Então, eu 

acho assim, uma sugestão que eu percebo que talvez, seria assim... não da educação em 

si, mas ter uma atividade, por exemplo assim, uma ginástica laboral, que as vezes a gente 

fica numa posição muito tempo e a gente não se toca, não se percebe e ali, por exemplo, 

quando tem o Movimente-se com a Música, então a gente percebe que dá pra trabalhar o 

corpo, mas assim, é uma coisa mais voltada pro outro público, não pros trabalhadores em 

si. (Gato Gordo) 

Sim, sim, lógico, é muito válido! Porque as pessoas se divertem, conversam, 

interagem entre si e especialmente assim, elas acabam fazendo uma automassagem, um 

autoconhecimento. Eu acho muito importante. E também uma coisa que seria legal, é a 

questão assim, da gente trabalhar a saúde mental, mas enquanto prevenção, ir explicando 

para as pessoas o que pode desencadear uma depressão, como que a gente pode estar 

identificando, eu acho que seria bem interessante. Basicamente é isso, né. Que tem essa 

condição de Qualidade e que tudo na vida é um princípio de melhoria contínua, a gente 

tem que estar sempre buscando melhorar e nunca vai se esgotar o assunto, que ta sempre 

aparecendo coisas novas que a gente pode está aprendendo. Além da questão da saúde 

mental, uma coisa que se comenta muito é a questão da educação alimentar, então, tudo 

isso vai agregar valor, tanto para as pessoas da comunidade como pra quem trabalha 

mesmo na Unidade de Saúde. (Gato Gordo) 
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A fala apresentada acima evidencia uma característica bastante mencionada a 

respeito de qualidade de vida no trabalho, qual seja a de que a mesma pode ser 

diretamente influenciada por atividades variadas no próprio local de serviço, tais 

como ginástica laboral e grupos com os usuários do serviço, e que essas 

atividades são consideradas como sendo de educação permanente em saúde, 

beneficiando não apenas os usuários do serviço, mas também os próprios 

servidores da saúde. 

De acordo com Santana (1993), a melhoria da produtividade com qualidade 

na produção dos serviços de saúde, passa obrigatoriamente pela modernização da 

gestão do trabalho em saúde como um processo destinado a evitar a 

desumanização e os riscos no atendimento, associados à falta de compromisso e 

motivação dos profissionais da saúde, mediar os conflitos de interesse que muitas 

vezes surgem  nos ambientes de trabalho, tanto dentro da própria equipe 

profissional como com os usuários e contribuir para o controle da produção e da 

qualidade do atendimento prestado.  

Macedo (2007) afirma que profundas mudanças são necessárias na vida 

organizacional das unidades de trabalho em saúde, desde a gestão até a 

assistência prestada, mas para isso são necessárias diversas alterações nos 

processos de trabalho, o que só é possível de se concretizar com indivíduos 

motivados e direcionados para as mudanças. 

Vários fatores, de acordo com Cavassani; Cavassani e Biazin (2006), 

influenciam mais diretamente a satisfação e a qualidade de vida no trabalho, tais 

como: maior participação dos funcionários nas decisões, sistemas de recompensas 

para influenciar o clima organizacional, melhoria no ambiente de trabalho 

(ambientação) quanto às condições físicas e psicológicas, compensações mais 

justas e adequadas, jornada de trabalho, oportunidades de crescimento contínuo e 

segurança no emprego, relacionamentos interpessoais e grupais no local de 

trabalho, normas e rotinas claras de organização e a relevância social dos serviços 

prestados. 
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Quanto ao estudo e à formação dos entrevistados, bem como ao tempo de 

trabalho na Prefeitura de Santos e na unidade de saúde pesquisada, não houve 

diferença alguma nas falas dos entrevistados quando afirmam que a qualidade de 

vida no trabalho significa principalmente ambiência e estrutura adequadas do 

próprio local de trabalho, haja vista que os doze entrevistados (100%) afirmaram 

haver essa correlação, muito embora outros fatores terem sido mencionados pelos 

entrevistados, tais como as “condições materiais de trabalho”, “gostar do que se 

faz”, “ter harmonia entre os servidores da equipe” e atividades que podem ser 

consideradas como de educação permanente em saúde, tais como atividades 

lúdicas, educativas e recreativas no próprio local de trabalho. 

De acordo com tudo o que foi mencionado, para a implantação de uma 

melhor qualidade de vida no trabalho, são necessárias muitas mudanças na forma 

de gestão do trabalho e de motivação do trabalhador, desenvolvendo-se um 

ambiente de trabalho que seja bom tanto para os trabalhadores como também 

propiciem à organização atingir seus resultados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa partiu da premissa de que há uma alteração na qualidade de 

vida no trabalho dos servidores da saúde vinculados ao SUS, especificamente dos 

que trabalham em unidade de saúde, com a prática de atividades de educação 

permanente em saúde, acarretando momentos de reflexão nos mesmos, com um 

consequente “novo” processo de trabalho.  

Buscou-se nesta pesquisa investigar se, na visão e percepção dos 

servidores de uma unidade de saúde da família (USF) do município de Santos-SP, 

há uma correlação direta ou indireta entre Educação Permanente em Saúde e 

Qualidade de Vida no Trabalho com uma possível e perceptível mudança no 

processo de trabalho em equipe e melhora da QVT.  

Os resultados obtidos não permitem fazer generalizações, uma vez que se 

trata de um grupo não representativo, de uma unidade de saúde da atenção 

primária e não de uma mostra populacional. Entretanto os resultados obtidos 

permitem que algumas relevantes considerações sejam feitas. 

Este estudo revelou pelas falas da totalidade dos participantes, que há uma 

correlação direta entre Educação Permanente em Saúde e a Qualidade de Vida no 

Trabalho, com mudança no processo de trabalho. Bem como, ficou evidente para a 

maioria dos participantes que há diferença significativa entre Educação Continuada 

e Educação Permanente, já que conseguiram verbalizar corretamente as 

diferenças práticas entre os dois tipos de educação. 

Esta pesquisa nos possibilitou um amplo conhecimento a respeito das 

políticas para a implantação da desejada qualidade de vida no trabalho aos 

trabalhadores da saúde. Neste contexto, a melhoria da produtividade com 

qualidade na produção dos serviços de saúde, passa obrigatoriamente pela 

modernização da gestão do trabalho em saúde como um processo destinado a 

evitar a desumanização e os riscos no atendimento associados à falta de 
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compromisso e motivação dos profissionais da saúde, sendo a prática da educação 

permanente em saúde uma importante aliada nesse processo de mudança e de 

valorização dos servidores, e consequentemente um atendimento de mais 

qualidade aos usuários da saúde. 

Para a efetivação de atividades de educação permanente em saúde na 

prática dos serviços de saúde, se faz necessário mesclar as duas abordagens 

estudadas de qualidade de vida no trabalho: a abordagem clássica, de caráter 

essencialmente assistencialista, e que propõe atividades de natureza 

compensatória do desgaste sofrido pelos trabalhadores, enfatizando a motivação, a 

satisfação pessoal, o comprometimento e a realização de atividades físicas, 

culturais e de lazer, e a abordagem contra hegemônica, de caráter preventivo, que 

prioriza a ergonomia da atividade do trabalhador, ou seja, remover os problemas 

que causam o mal-estar no trabalho, atuando em três dimensões interdependentes: 

condições, organização e relações socio profissionais de trabalho. 

A motivação dos trabalhadores é condição sine qua non para uma 

verdadeira qualidade de vida no trabalho, mas é importante sabermos diferenciar 

políticas realmente motivacionais, de simples melhorias nas condições físicas no 

trabalho (fatores higiênicos), tais como salários, segurança no trabalho, benefícios 

e outros, que apenas garantem a satisfação do funcionário no ambiente de 

trabalho.  

A satisfação no trabalho, embora importante, não é capaz por si só de 

influenciar de forma permanente o comportamento do funcionário; mas a 

motivação, quando presente, torna-o mais equilibrado e com vontade de produzir 

mais e melhor. 

Assim, fica evidente a necessidade de reorganização do trabalho em saúde, 

com mudanças na forma do fazer institucional referentes à gestão e organização 

do trabalho, principalmente com relação a prática de atividades de educação 

permanente em saúde nos locais de trabalho, com finalidade de alcançar um 
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processo de trabalho saudável, em que haja qualidade de vida e um atendimento 

de qualidade a população. 

 O produto desta pesquisa foi desenvolvido pensando-se em oferecer a 

prática de atividades de educação permanente em saúde, no local onde a pesquisa 

foi realizada. Foi construído de modo a proporcionar uma maior motivação aos 

servidores, com uma consequente mudança no processo de trabalho, melhoria da 

satisfação no trabalho e da qualidade de vida no trabalho dos mesmos. Tomou-se 

cuidado e precaução para que a prática da educação permanente em saúde não 

seja apenas um espaço reservado para reuniões de equipes, discussões sobre 

encaminhamentos e distribuição do trabalho, impedindo-se a reflexão sobre prática 

profissional, a troca de experiências, e a reorganização dos serviços de saúde.  

Os resultados da pesquisa não nos permitem fazer generalizações ou 

tirarmos conclusões definitivas, haja vista que o que se apresentam são 

possibilidades e ideias para uma efetiva mudança no processo de trabalho dos 

servidores da saúde, com a consequente alteração na qualidade de vida no 

trabalho dos mesmos, e apontando-se a importância da alteração do modo como 

está sendo realizada a educação permanente em saúde e também a de se criarem 

espaços efetivos para essa prática na unidade de saúde pesquisada. 

Enfim, é importante que sejam realizados mais estudos e pesquisas sobre 

essa relação entre qualidade de vida no trabalho e educação permanente em 

saúde, pois é escasso o material produzido especificamente a respeito do assunto  

Encontramos sim, inúmeras pesquisas e artigos a respeito de Educação 

Permanente em Saúde e sobre Qualidade de Vida no Trabalho, no entanto, não há 

quase trabalho algum sobre a relação entre esses dois conceitos, o que pode ser 

explicado, talvez, pelo fato de serem conceitos e ideias relativamente recentes no 

panorama brasileiro do trabalho em saúde. 
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SANTOS 



86 

 

 

   

ANEXO 2 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  



87 

 

 
  



88 

 

 
 



89 

 

 
 



90 

 

 
 



91 

 

 

Apêndice A: ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS: 

1) Nome completo; 

2) Data de nascimento; 

3) Estado civil; 

4) Estudou até que série; 

5) Tempo de estudo; 

6) Formação; 

7) Área de atuação profissional na Prefeitura de Santos; 

8) Tempo de atuação na Prefeitura de Santos; 

9) Tempo de trabalho na unidade de saúde da pesquisa; 

10)  Carga horária diária no trabalho. 

 

QUESTÕES DISPARADORAS PARA AS ENTREVISTAS: 

1) O que você compreende por Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)? 

2) O que você compreende por Educação Permanente em Saúde (EPS)? 

3) Você entende que há uma relação direta entre QVT e EPS? 

4) Se sim, de que forma a prática mais frequente de EPS poderia melhorar o seu 

dia-a-dia no ambiente de trabalho? 

5) A Secretaria Municipal de Saúde de Santos oferece EPS em sua opinião? 

6) Quais as suas sugestões para que a EPS atue de forma mais eficaz e eficiente 

no seu dia-a-dia no ambiente de trabalho? 
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Apêndice B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Modalidade: Mestrado Profissional 

                                                                                                                        1/3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

A presente pesquisa intitulada “Análise da Relação entre Educação 

Permanente em Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho” tem como principal 

objetivo analisar a relação entre a Educação Permanente em Saúde e a melhoria 

da Qualidade de Vida no Trabalho, na perspectiva dos profissionais de saúde 

vinculados ao SUS no município de Santos-S.P. 

Esta pesquisa está sendo desenvolvida sob a coordenação da Profª. Dra. 

Lúcia da Rocha Uchôa-Figueiredo, docente do Departamento de Gestão e 

Cuidados em Saúde da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – campus 

Baixada Santista, e pelo mestrando Augusto Luiz Oliveira da Costa, da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). O TCLE deverá estar assinado e 

rubricado pela pesquisadora, uma via do TCLE ficará com o participante e outra via 

ficará com o pesquisador. 

A coleta de dados será realizada em dois momentos, sendo o primeiro – 

individual, onde serão respondidas algumas questões para a caracterização dos 

participantes e no segundo quando serão realizadas as entrevistas com duração 

média de 1h (uma hora), podendo, ser necessário, haver um segundo encontro. 

Após a leitura dos objetivos da pesquisa e as devidas explicações, 

convidamos você a participar desta pesquisa, e, se aceitar, deverá assinar e 

rubricar todas as folhas do TCLE.  

É garantida a liberdade de retirada do consentimento a qualquer momento e 

a desistência de participação do estudo.   
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                                                                                                                      2/3 

Todas as informações obtidas serão analisadas, e os resultados utilizados 

para a pesquisa científica. Você não terá ônus nem bônus em qualquer fase da 

realização do estudo e terá o direito de ser informado sobre os resultados dos 

dados coletados em qualquer momento do estudo. É importante lembrar que essa 

pesquisa poderá causar pequenos riscos, tais como um pequeno constrangimento 

aos participantes (risco mínimo), e haverá a garantia do sigilo aos participantes. 

Em qualquer etapa do estudo, é possível ter acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas, sendo que 

o principal investigador é a Profª. Dra. Lúcia da Rocha Uchôa-Figueiredo que pode 

ser encontrado no endereço Rua Silva Jardim, 136 - sala 113, Vila Mathias – 

Santos – SP, Telefone: (13) 3878-3700 ou 3878-3887.   

Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1° andar 

– cj 14, (11) 5571-1062, FAX: (11) 5539-7162 – email: cepunifesp@unifesp.br   

 

Eu,______________________________________________________, 

certifico que li ou foi-me lido o texto de consentimento, e entendi seu conteúdo, 

também sei que qualquer informação obtida será confidencial e acredito ter sido 

suficientemente informado a respeito do estudo “Análise da Relação entre 

Educação Permanente em Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho”. 

Ficaram claros para mim quais são os objetivos do estudo, o que será 

realizado, as garantias de proteção à minha identidade e de esclarecimentos a 

qualquer momento. Ficou claro também que a minha participação é isenta de 

despesas.   

 

 

mailto:cepunifesp@unifesp.br
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3/3 

Foi esclarecido que em qualquer etapa do estudo, terei acesso ao 

profissional responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas e 

que uma cópia deste formulário ser-me-á fornecida 

Minha assinatura demonstra que eu concordei livremente em participar deste 

estudo. 

Entendo que estou livre para recusar a participação deste ou desistir a 

qualquer momento, sem penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que 

eu possa ter adquirido. A participação na pesquisa é voluntária, não acarreta 

nenhum gasto. Também sei que não há compensação financeira relacionada à 

participação.   

________________________________________________________ 
      Assinatura do participante  

 

Santos, _______ de ___________________ de__________ 

Certifico que expliquei a (o) Sr. (a) _________________________acima, a 

natureza, propósito e benefícios associados à sua participação nesta pesquisa e 

que respondi todas as questões que me foram feitas. Declaro que obtive de forma 

apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido desta pessoa. 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
 

Santos _____ de _______ de 2017
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Apêndice C: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Eu__________________________________________________________

,CPF____________________ ou RG __________________, AUTORIZO, através 

do presente termo, o uso da minha imagem sob responsabilidade do pesquisador 

Augusto Luiz Oliveira da Costa, RG 14.948.288-7 – SSP/SP, fone (13) 997750753, 

a realizar as fotos e/ou filme para apresentação na aula de dissertação de 

mestrado e/ ou em Eventos Científicos do Projeto de Pesquisa “Análise da relação 

entre Educação Permanente em Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho”. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos e/ou filme para fins 

específicos de estudos (slides, aulas, banners), em favor das pessoas acima 

especificadas. 

 

Santos, ______ de __________________ de 2017. 

   

Augusto Luiz Oliveira da Costa.   
Nome e assinatura 

(Pesquisador)  (Participante) 

 

 

 


