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PRODUTO DO MESTRADO PROFISSIONAL 

 

Proposta de plano de intervenção ético-estético-político para a 

ambiência de trabalho, com o objetivo de pensar as práticas na instituição de 

maneira inovadora, de forma a organizar e implementar atividades 

consideradas como de educação permanente em saúde no ambiente de 

trabalho da Unidade de Saúde da Família Alemoa e Chico de Paula, bem como 

publicar a presente pesquisa em uma revista científica na forma de um artigo 

científico. 
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“PRÁTICA DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE  

NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALEMOA E  

CHICO DE PAULA EM SANTOS/SP” 

 

 

1- JUSTIFICATIVA 

 

O Produto Final da Dissertação de Mestrado Profissional é uma 

exigência legal do mesmo, devendo contribuir para a apropriação, produção e 

aplicação do conhecimento embasado no rigor metodológico e nos 

fundamentos científicos, com foco na pesquisa aplicada, para a resolução de 

problemas concretos (artigo 7º, parágrafo 3º da Portaria Normativa CAPES nº 

17, de 28 de dezembro de 2009). 

Uma proposta de intervenção prática estava sendo pensada desde o 

início do curso de Mestrado Profissional, porém essa foi efetivamente 

delineada após os embasamentos e conclusões apresentados ao fim da 

pesquisa. 

Justifica-se, portanto, esse produto que foi embasado nos resultados e 

na revisão bibliográfica constantes da dissertação de mestrado, onde ficou 

evidente que há uma relação direta entre educação permanente em saúde e 

qualidade de vida no trabalho, bem como uma necessidade de se implementar 

mais atividades relacionadas principalmente à educação permanente em saúde 

no cotidiano de trabalho dos servidores da uma unidade de saúde da família ou 

unidade básica de saúde. 

A respeito da importância e dos desafios de construir atividades de 

educação permanente em saúde no cotidiano dos serviços de saúde, MERHY 

(2005), já afirmava que: 
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“Esta pedagogia da implicação, parece-me inseparável do 
desafio que Ricardo aponta para a Educação Permanente. 
Construí-la no cotidiano dos serviços de saúde e como eixo 
ordenador de ações nos Polos deve ser uma perseguição 
implacável para quem quer efetivamente mudar o modo de se 
fabricar saúde, entre nós. Por isso, aponto que para a 
educação permanente de fato tornar-se um bom desafio, faz-se 
necessário trabalhar este outro desafio em si, ainda muito em 
aberto, e que pede para ser enfrentado de modo mais ampliado 
do que já se tem de elaboração” (p. 174). 

 

Nesse sentido ainda, Ricaldoni e Sena (2006), 

“Ao analisar os conceitos e métodos dos processos de 
Educação Permanente em Saúde, é importante considerar que 
o serviço, o trabalho, a assistência, a educação e a qualidade 
(como reflexo do desfrute da cidadania na saúde) têm como 
finalidade e razão de ser contribuir para satisfazer as 
necessidades e demandas individuais e coletivas de saúde da 
população, como um processo de reflexão e crescimento da 
instituição em constante ciclo de mudanças e transformações” 
(p.02). 

 

A educação permanente em saúde deve também servir aos propósitos 

da gestão, como uma forma de democratização dos serviços e de 

responsabilização dos servidores, como bem afirmam Quintana, Roschke e 

Ribeiro (2014), 

“Um processo de Educação Permanente só pode sustentar-se 
sobre a base de um trabalhador que é sujeito de seu processo 
de trabalho, ainda que intencionalmente isto contradiga a 
cultura dominante dos serviços de saúde. Por isto, a Educação 
Permanente por um lado demanda organizações mais 
democráticas, mas por outro, se é coerente ideologicamente, 
também desencadeia um processo de democratização 
institucional” (p. 49). 

 

A respeito da importância e da relação da prática de atividades de 

educação no serviço e a melhoria da qualidade de vida desses trabalhadores, 

afirmam Machado e Wanderley (2012): 
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“Também é importante ressaltar que a prática educativa em 
saúde, além da formação permanente de profissionais para 
atuar nesse contexto, tem como eixo principal a dimensão do 
desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas 
visando à melhoria da qualidade de vida e saúde da 
comunidade assistida pelos serviços, tomando por princípio 
norteador a Política Nacional de Promoção da Saúde, 
conforme as diretrizes também estabelecidas pela carta de 
Otawa, reforçando que a educação e a saúde são práticas 
sociais inseparáveis e interdependentes que sempre estiveram 
articuladas, sendo consideradas elementos fundamentais no 
processo de trabalho dos profissionais da saúde. Essa 
afirmativa nos remete ao consenso de que a formação 
profissional afeta profundamente a qualidade dos serviços 
prestados e o grau de satisfação dos usuários quanto ao 
reconhecimento do SUS como proposta efetiva pautada nas 
diretrizes e nos princípios organizativos da Constituição 
Federal de 1988 e nos desdobramentos da Lei 8.080/1990” (p. 
02). 

 

Nesse sentido reforçam, Ricaldoni e Sena (2006), 

“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.05). 

 

 

 

2- OBJETIVOS 

 

Implementar 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; permitindo-

se a esses profissionais da saúde, o direito e a oportunidade de, em alguns 
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momentos, refletirem a respeito dos sentidos do trabalho desenvolvido por 

eles. 

 

 

3- DESCRIÇÃO BREVE DO PRODUTO E PÚBLICO ALVO 

 

Serão realizadas na própria unidade de saúde da família Alemoa e Chico 

de Paula, ou ainda em escolas, creches e ONGS pertencentes ao território 

adscrito; atividades que possam ser compreendidas como Educação 

Permanente em Saúde, a partir da necessidade expressada pelos servidores, 

pela gestão e pelos usuários da respectiva unidade. 

Essas atividades poderão ser na forma de palestras educativas 

direcionadas aos próprios servidores e/ou aos usuários da unidade, grupos 

focais, discussões de casos, dinâmicas de grupo como por exemplo 

“tempestade de ideias”; ou outras atividades; mas sempre partindo de um 

determinado tema escolhido pelos próprios servidores em comum acordo com 

a gestão. 

Deverão acontecer em dias e horários previamente combinados, e em 

momentos específicos ou mesmo durante reuniões de equipe e/ou reuniões de 

seção, havendo a possibilidade de serem desenvolvidas por pessoas 

convidadas especificamente, pelos próprios servidores que dominem o tema 

em questão; ou ainda por estagiários de Medicina ou de Fisioterapia, ou ainda 

pelos residentes da unidade. 

A primeira atividade deverá versar sobre a própria educação permanente 

em saúde, ou seja, o que os servidores entendem por educação permanente 

em saúde, o que pensam a respeito da importância da mesma no dia a dia do 

serviço, o que acham da relação da educação permanente em saúde com a 

qualidade de vida no trabalho, e quais as sugestões para que essas atividades 

aconteçam na unidade. 
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Como afirmam Ricaldoni e Sena (2006): 

“No âmbito da educação e da saúde, a acumulação do 
conhecimento, traduzido em tecnologias e indicadores da 
qualidade dos processos de trabalho, tem influenciado a 
organização do trabalho, exigindo que os trabalhadores 
adquiram novas habilidades de forma dinâmica” (p.02).  

 

Na realidade, a principal razão da implementação de atividades 

relacionadas à educação permanente em saúde no cotidiano do serviço, é a 

qualidade de vida no trabalho dos servidores desse serviço, alterando o 

processo de trabalho e indiretamente beneficiando os usuários da unidade. 

Por esse motivo, tais atividades de educação permanente deverão 

privilegiar os próprios servidores, atingindo-os diretamente, com temas 

específicos e pertinentes, e não se confundindo com habituais capacitações a 

respeito de assuntos relacionados especificamente à saúde e ao trabalho, mas 

sem que isso implique em deixarmos de realizar atividades de educação 

permanente direcionadas também aos usuários do serviço, como palestras em 

escolas, creches, ONGs e em salas de espera. 

Os assuntos abordados nas atividades de educação permanente 

direcionadas aos servidores, dentre outros, serão inicialmente: 

- A criação de espaços para que os servidores possam expor as suas 

“capacidades”, experiências e dons; como por exemplo um “mural de 

habilidades”; 

- Idealizar dias ou semanas, denominadas “dia consciente” ou “semana 

consciente”, quando todos os servidores se empenharão na conscientização 

dos outros servidores e também dos usuários da unidade, a respeito de temas 

fundamentais e importantes, como por exemplo “a importância de não faltarem 

nas consultas e/ou exames agendados, dentre outros; 

- Aproveitar os momentos de reuniões de seção para que os próprios 

servidores da unidade, ou ainda convidados, falem a respeito de assuntos 

atuais e importantes, como por exemplo; atualidades, dieta adequada, 
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qualidade de vida, direito dos consumidores, eleições, cidadania, investimentos 

e poupança, aposentadoria, Constituição Federal, atividades físicas, cultura, 

tecnologia, estatuto dos servidores, importância de se estudar e aperfeiçoar 

constantemente, Mestrado Profissional, Plano de Cargos, Carreiras e Salários, 

Plano de Desenvolvimento de Metas, dentre outros assuntos sugeridos 

oportunamente. 

 

 

4-CRONOGRAMA 

 

As atividades aqui propostas serão discutidas para que a organização 

dos temas e atividades de Educação Permanente em Saúde sejam construídas 

coletivamente e conjuntamente com a equipe da unidade de saúde, conforme a 

necessidade da equipe, usuários e gestão. O cronograma aqui exposto está 

como uma sugestão de organização, já que possui datas, temas e algumas 

atividades, no entanto servirá como disparadores para a discussão coletiva e 

planejamento final do mesmo. A intensão é que o cronograma tenha uma 

organização para que as atividades sejam mensais. 

 FEVEREIRO/2019: Apresentação do Produto de Pesquisa do Mestrado 

Profissional aos servidores da unidade, durante a reunião mensal de seção.  

 MARÇO/2019: Roda de conversa sobre o que os servidores pensam a 

respeito da educação permanente em saúde e da importância de atividades 

relacionadas à mesma no ambiente de trabalho, de acordo com o que foi 

debatido na reunião anterior. 

 ABRIL/2019: Discussão na reunião mensal de seção, a respeito de 

algum caso clínico ou de relevância social (vulnerabilidade), em evidência na 

unidade de saúde. 

 MAIO/2019: Palestra a ser proferida por servidor(es) escolhido(s) 

oportunamente, a respeito de qualidade de vida. 
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 JUNHO/2019: Palestras em salas de espera sobre Tuberculose, 

combinadas com buscas ativas intra e extra-muros, com a participação dos 

Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Endemias, servidores e 

estagiários de Medicina, realizadas na própria Unidade de Saúde da Família 

Alemoa e Chico de Paula e nos bairros Vila Pantanal e Alemoa, que são 

regiões de extrema vulnerabilidade social. 

 JULHO/2019: Atividade a ser desenvolvida durante a reunião de seção, 

sobre o tema “a importância do estudo e de atualizações constantes para a 

vida profissional”. 

 AGOSTO/2019: Palestra a ser proferida na reunião de seção a respeito 

da importância da prática de atividades físicas habitualmente, com a 

participação da educadora física do NASF. 

 SETEMBRO/2019: Palestra sobre métodos anticoncepcionais para os 

adolescentes da Escola Estadual Oswaldo Justo, localizada próxima da 

unidade de saúde, a ser proferida pelos próprios profissionais da unidade 

básica de saúde Alemoa e Chico de Paula. 

 OUTUBRO/2019: Palestras em salas de espera pelos Agentes 

Comunitários de Saúde sobre a Campanha Outubro Rosa. 

 NOVEMBRO/2019: Debate durante a reunião de seção a respeito de 

“investimentos financeiros, previdências e poupança”. 

 DEZEMBRO/2019: Explanação durante a reunião de seção a respeito 

de “Direito do Consumidor” e “Cidadania”. 
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5-AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Ainda como parte integrante do produto de pesquisa, deverá ser 

proporcionada uma devolução aos servidores participantes da pesquisa a 

respeito dos resultados e das considerações finais da mesma. 

As atividades de educação permanente em saúde que forem realizadas 

na unidade de saúde, deverão ser avaliadas periodicamente. A maneira como 

ocorrerá a avaliação também será discutida com a equipe da unidade, podendo 

ocorrer por discussões mais informais como rodas de conversa, em que as 

anotações se darão em um diário ou até mesmo por meios mais formais como 

questionários compostos por questões fechadas e abertas para que os 

servidores envolvidos tenham total liberdade para expressarem suas opiniões, 

bem como sugestões com o intuito do aprimoramento de atividades a serem 

futuramente desenvolvidas na unidade. 

Existe a intenção de apresentar à Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Santos o produto final do Mestrado Profissional e as avaliações 

realizadas, para que seja avaliada a viabilidade da implementação de 

atividades semelhantes em outras unidades de saúde do município de Santos. 
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