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RESUMO 

 

 

Introdução: A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde foi criada em 2004 e prevê 

estratégias para a formação e desenvolvimento dos profissionais atuantes no Sistema Único de 

Saúde. Apresenta-se como uma proposta de ação com o objetivo de contribuir para transformar 

e qualificar a atenção à saúde, a organização das ações e dos serviços, os processos de formação, 

as práticas de saúde e as práticas pedagógicas. A Estratégia Saúde da Família é uma estratégia 

de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do 

processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos 

da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e 

coletividades, além de, propiciar uma importante relação custo-efetividade. A Educação 

Permanente em Saúde em conjunto com a Educação Inteprofissional e Prática colaborativa são 

visualizadas como práticas que podem proporcionar a transformação da prática 

profissional. Objetivo: Este estudo teve como objetivo analisar a percepção de profissionais e 

gestores das equipes da Estratégia Saúde da Família sobre a Educação Permanente em Saúde, 

na perspectiva do trabalho em equipe e da prática colaborativa. Métodos: A população foi 

constituída por 118 participantes, sendo 114 profissionais atuantes nas Estratégias Saúde da 

Família e 04 Gestores da Atenção Primária, vinculados a Secretaria de Saúde de Umuarama no 

Estado do Paraná, no ano de 2018. Para a obtenção dos dados optou-se pelo uso de da escala 

RIPLS, “Tipo Likert” de quatro pontos, acrescida de quatro questões abertas. A RIPLS contém 

três fatores: trabalho em equipe, identidade profissional e atenção centrada no paciente. Após a 

análise estatística os resultados foram aprofundados por meio de entrevistas com gestores. Os 

dados das questões abertas e das entrevistas foram tratados com a análise de conteúdo na 

modalidade temática.”. Resultados: Foi prevista a participação de 198 profissionais das ESF, 

entretanto obteve-se a participação efetiva de 114 (57,6%) profissionais e quatro (100%) 

gestores. As profissões dos respondentes foram, Médico (20), Enfermeiro (26), Auxiliar de 

Enfermagem (28), Técnicos de Enfermagem (15), Dentista (15), Auxiliar de Saúde bucal (12), 

Farmacêutica (1), Auxiliar de Farmácia (1).  O estudo demonstrou a disponibilidade de 

profissionais da saúde e gestores para o trabalho em equipe, colaboração e fortalecimento da 

identidade profissional, além do desenvolvimento do olhar profissional à atenção centrada no 

paciente. Conclusões: Os resultados fornecem subsídios para a elaboração de uma proposta de 

Educação Permanente em Saúde que atenda às expectativas e demandas dos profissionais, na 

perspectiva do desenvolvimento de ações formativas, no estabelecimento de parcerias com a 

gestão e os serviços de saúde, como uma possibilidade de transformação das práticas, melhoria 

na qualidade da assistência, obtenção de profissionais críticos, reflexivos e proativos para a 

efetividade dos serviços no âmbito da saúde. 

 

Palavras-chave: Educação Permanente; Capacitação de Recursos Humanos em Saúde; 

Comportamento Cooperativo; Estratégia Saúde da Família; Saúde Pública. 
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: The National Politics of Permanent Education in Health was raised in 2004 and 

it predicts strategies for the formation and development of the active professionals in the 

Brazilian Public Health System (SUS). It presents itself as a proposal of action with the 

objective of contributing to transform and to qualify the attention to the health, the organization 

of the actions and of the services, the processes of formation, the practices of health and the 

pedagogical practices. The Family Health Strategy is a strategy of expansion, qualification and 

consolidation of the basic attention because of favoring a redirection of the process of work 

with bigger potential of deepening the values, directives and bases of the basic attention, of 

enlarging the problem-solving and impact in the situation of health of the people and 

communities; besides, it provides an important relation cost-effectiveness. The permanent 

Education in health alongside with the Inteprofissional Education and Cooperative Practice are 

visualized as practices that can provide the transformation of the professional practice. 

Objective: This study had as objective analyse the professionals' perception and managers of 

the teams of the Family Health Strategy on the Constant Education in Health, in the perspective 

of the work in team and of the cooperative practice. Method: The population was constituted 

by 118 participants, being 114 acting professionals in the Family Health Strategy and four 

managers of the Primary Attention, linked to the General Health Office of Umuarama, the State 

of Paraná, in the year of 2018. For getting the data it was opted for the use of of the scale RIPLS, 

“Type Likert” of four points, added of four open questions. THE RIPLS contains three factors: 

work in group, professional identity and attention focused on the patient. After the statistical 

analysis, the results were deepened through interviews with managers. The data of the open 

questions and of the interviews were treated with the content analysis in the thematic kind. ”. 

Results: It was predicted the participation of 198 professionals of the ESF, however, it was 

obtained the effective participation of 114 (57,6 %) professionals and four (100 %) managers. 

The professions of the respondents were: Doctor (20), Nurse (26),  Nurse Helpers (28), 

Technicians of Nursing (15), Dentist (15), Oral Health Helpers (12), Pharmaceutical (1), 

Assistant of Pharmacy (1). The study demonstrated the professionals' availability of the health 

and manager for the work in team, collaboration and strengthening of the professional identity, 

besides the development of the professional look to the attention centered on the patient. 

Conclusions: The results supply subsidies for the preparation of a proposal of Constant 

Education in Health that grants to the expectations and demands of the professionals, in the 

perspective of the development of formative actions, in the establishment of partnerships with 

the management and the services of health, as a possibility of transformation of the practices, 

improvement in the capacity of assistence, obtention of critical professionals, reflexive and 

proactive for the effectiveness of the services in the context of the health. 

Key Words: Constant education; Health Human Resource Training; Cooperative Practice; 

Family Health Strategy; Public Health.  
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1 APRESENTAÇÃO  

 

Minha trajetória na área da saúde teve início em 2010 quando tive a oportunidade de 

ingressar no curso de Enfermagem Bacharelado e Licenciatura na Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (UNIOESTE). 

A partir deste ponto disparador, relatarei algumas experiências significativas 

vivenciadas, as quais contribuíram para minha formação crítico-reflexiva como profissional de 

saúde e pesquisadora. 

No curso de Enfermagem o legado do cuidado com o ser humano se iniciou. Como uma 

mera conhecedora da área que estava a adentrar, mal sabia da extensa área que é pertinente ao 

Enfermeiro como integrante de uma equipe, seu papel profissional e as demandas do nosso 

sistema de saúde (SUS).  

Ao longo da minha trajetória como estudante, participei de projetos de extensão que 

possibilitaram a ampliação do meu olhar, ao permitir a aproximação com a realidade de pessoas 

vivendo em diferentes contextos e com diferentes experiências e necessidades. A oportunidade 

mais marcante esteve relacionada a um projeto de extensão chamado “Projeto 21” que atendia 

a população ribeirinha, pessoas que viviam marginalizadas em relação à sociedade, com falta 

de recursos e de provimentos básicos, como: saneamento, acesso à água potável, escassez de 

alimentos e, tampouco, cuidado com a saúde do indivíduo, tanto fisiológica quanto à falta de 

acesso ao trabalho, renda, educação, transporte e lazer. Deparei-me com um Brasil tão diferente 

e tão desigual que marcou profundamente o meu processo de formação. 

No decorrer da graduação sempre estudávamos ou ouvíamos falar a respeito da 

Educação Continuada, aquela educação tradicional, transmissiva e que de certa forma não vai 

ao encontro das demandas dos profissionais. Tive pouco contato acerca da relevância e dos 

princípios da Educação Permanente em Saúde, como uma estratégia de formação do 

profissional trabalhador do SUS.  

Ao concluir a graduação em Enfermagem, iniciei minha carreira na porta de entrada do 

SUS, a Estratégia Saúde da Família (ESF). Pensa-se erroneamente que a porta de entrada, na 

atenção primária, é mais fácil de atuar pela ausência de pacientes graves, emergências diárias 

ou leitos de Unidade de Terapia Intensiva com pacientes em estado gravíssimo, entretanto, essa 

a experiência mostrou ser tão complexa quanto a atenção hospitalar. 

Trabalhar na ESF é definir precisamente a sua área de abrangência, com suas 

particularidades, instituições, doenças incidentes na população. A partir disso, planejar as ações 

priorizando o cuidado familiar, tendo ações voltadas para todos os públicos alvos, criando 
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vínculo com o usuário, ouvindo a população, além de inúmeras competências, é também 

importante, avaliar continuamente as ações executadas para verificar se os resultados obtidos.  

Ao adentrar na área atual, como Enfermeira Assistencial e Coordenadora de uma ESF 

no Município de Umuarama-PR, competia à minha função, além de atender a agenda de 

pacientes dentro dos programas de saúde com os pacientes crônicos, puericultura, visitas 

domiciliares, coleta de material para exame citopatológico, saúde da mulher, realização de pré-

natal e demais atendimentos, demandava também, coordenar a equipe, planejar ações, resolver 

conflitos, motivar os trabalhadores, estimular a reflexão, a problematização, a mudança de 

atitudes, entre outras ações.  

Dentre as diversas inquietações que surgiram no percurso desta trajetória, algo que 

muito me intrigava era como atuar com os profissionais que estavam há muito tempo no mundo 

do trabalho, funcionários públicos estáveis com suas vivências práticas, diversos deles 

aparentemente acomodados na/com sua rotina de trabalho e demonstrando pouca 

disponibilidade para mudanças. Neste contexto, perguntava-me: Como propor mudanças em 

benefício ao atendimento dos pacientes e em relação às problemáticas locais? Como conseguir 

que as transformações do trabalho tenham significado aos profissionais? Como fomentar 

espaços de reflexão crítica, compartilhamento de experiências e construção/ reconstrução de 

saberes? Isso tudo, não é tarefa fácil a se cumprir, mas é algo desafiador! 

 Acredita-se que a Educação Permanente em Saúde (EPS) e com o uso da abordagem 

da Educação Interprofissional (EIP) é uma estratégia para atingir os objetivos que estão 

alinhados às inquietações apontadas. Ao ingressar no Mestrado Profissional da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) e com a devida aproximação e aprofundamento ao tema da 

EPS e da EIP, foi aumentando meu anseio de buscar respostas aos meus questionamentos e 

fazer algo pela população que represento. Assim, surgiu a motivação por realizar esta pesquisa 

e seu respectivo produto, no intuito de somar e retribuir à população sobre o que foi 

compartilhado e aprendido durante este processo de formação no Mestrado Profissional da 

UNIFESP. 

Neste contexto, a realização desta pesquisa se justifica a partir de aspectos de ordem 

pessoal, profissional e acadêmicos. O primeiro, por se tratar da escolha de um problema 

constituído a partir da minha experiência e vivência em uma dada situação de trabalho, onde 

atuo como Enfermeira Assistencial e Coordenadora em uma ESF no Município de Umuarama, 

localizado no Noroeste do Paraná.  
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Minha inquietação para o desenvolvimento deste projeto de pesquisa se relaciona à 

percepção dos profissionais em relação a EPS na ESF e como ela é vivenciada em outras 

equipes da ESF existentes no Município, que infelizmente, não atende ao preconizado pela 

Política Nacional de Educação Permanente em saúde (PNEPS), sendo, na maioria das vezes, 

tratada simplesmente como educação continuada (EC) vivenciada de maneira tradicional, sem 

o uso de metodologias ativas, ocorrendo de forma descendente, fora de contextualização,  sem 

trazer os profissionais para o debate em cima das práticas profissionais, não fomentando 

momentos de reflexões, aprendizagem significativa. Sabemos que na área da saúde estes 

conceitos são diferentes entretanto se realizados com qualidade são complementares (EPS e 

EC) , dessa maneira, compreendemos a relevância da Educação Permanente em Saúde para 

mudanças no fazer profissional, para as transformações das ações e dos cenários de prática e, 

consequentemente, possibilitar melhorias na qualidade da atenção à saúde da população. Isso é 

que almejamos tanto como usuários do sistema de saúde, quanto como profissionais, gestores 

e cidadãos, pois com isso, será possível promover saúde, prevenir doenças e realizar tratamentos 

de qualidade. Esperamos também, sensibilizar os profissionais e gestores sobre a relevância da 

Educação e do Trabalho Interprofissional para a prática colaborativa e a maior resolutividade 

das demandas de saúde da população. 

Ademais, espera-se com essa pesquisa levantar subsídios para criação de um Programa 

de Educação de Permanente em Saúde (EPS) no Município de Umuarama – PR, com enfoque 

no trabalho em equipe e prática colaborativa. Acredita-se que essa proposta de um programa de 

EPS pode fomentar espaços para a Educação Interprofissional (EIP), que em conjunto com a 

EPS, são estratégias que podem proporcionar a transformação significativa e mudanças de 

atitudes, possibilitando espaços de reflexão sobre as práticas em saúde, tomada de decisões, 

transformação e aprimoramento, na expectativa de melhorias na qualidade da assistência. 

Sendo assim, a partir do exposto em relação a minha trajetória e dos subsídios 

fomentados, encontrei no programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde da 

UNIFESP, campus São Paulo, a oportunidade de amenizar as inquietações suscitadas ao longo 

da minha trajetória profissional e aprofundar meus conhecimentos a partir da ótica da EIP.  

Portanto, diante de todo exposto, acredita-se que a EPS , EIP e PC podem ser 

consideradas estratégias promissoras e com potencial para uma formação transformativa dos 

profissionais,  possuindo  como pressupostos a aprendizagem significativa, gerando 

desacomodação dos saberes dos profissionais, fomentando reflexões em cima do cotidiano, e 
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propiciando vontade de mudanças, visando atender as demandas do SUS e aumentar a qualidade 

da atenção à saúde. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica aqui apresentada está ancorada na proposta da Educação 

Permanente em Saúde (EPS) e da Educação Interprofissional (EIP) como possibilidade de 

refletir criticamente acerca das práticas de ensino e aprendizagem em saúde e os processos 

formativos no âmbito da atuação profissional na Estratégia Saúde da Família (ESF). E, por 

serem propostas baseadas em evidências e estratégias potentes na atualidade, torna-se uma 

necessidade pensar a formação em saúde com direcionamento para o trabalho em equipe, a 

prática colaborativa e a integralidade do cuidado.  

 

 2.1 Sistema Único de Saúde  

O Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil é um dos maiores sistemas públicos de saúde 

do mundo. O SUS foi criado, em 1988 pela Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988). 

Este sistema de saúde engloba desde atendimentos ambulatoriais até os de maiores 

complexidades, garantindo o acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país, 

estando ancorado no conceito ampliado de saúde (BRASIL, 2017). 

A Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988) define a saúde como direito de todos 

e dever do Estado, devendo ser garantida por políticas sociais e econômicas que corroborem 

em redução do risco de doenças e possíveis agravos, e também, que as políticas favoreçam o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da 

saúde.  

O SUS foi regulamentado pela Lei n.º 8080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências, e pela Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a participação 

da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde. Ambas foram criadas com o intuito de alterar a situação de 

desigualdade na assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a 

qualquer cidadão (BRASIL, 1990). 

Além da democratização da saúde a criação e implantação do SUS representou uma 

transformação do conceito de saúde que era vivenciado. Pois, até então a saúde era 

representada pelo quadro de “ausência de doença”, com o SUS, a saúde passou a ser promovida 

e a prevenção dos agravos a fazer parte do planejamento das políticas públicas. 

Visando a reorganização da atenção básica, foi criado o Programa Saúde da Família 

(PSF), implantado no Brasil pelo Ministério da Saúde em 1994. Atualmente, é conhecido 
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como "Estratégia de Saúde da Família", por não se caracterizar apenas de um "programa". As 

Estratégias de Saúde da Família (ESF) visam à reorganização da atenção básica no País de 

acordo com os preceitos do SUS, e é visualizada pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais 

e municipais, como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por 

favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os 

princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto 

na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação 

custo-efetividade (BRASIL, 2012). 

No Brasil, com o SUS e os desafios assumidos, a formação dos profissionais da saúde 

passa a ter maior relevância. Na Constituição Federal (Artigo 200), fica estabelecido que “ao 

sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da Lei, ordenar a 

formação de recursos humanos na área da saúde” (BRASIL, 1988, p. 02).  

Conforme descrito por Lima (2006), a formação profissional passou a ser reconhecida 

como fator essencial para o processo de consolidação da Reforma Sanitária Brasileira. 

Com suas bases estruturadas na reforma sanitária, possuindo a competência de ordenar a 

formação dos profissionais, as políticas públicas de saúde brasileiras fundamentadas nas 

diretrizes do SUS têm comprovado o importante papel para desencadear mudanças no processo 

de educação dos profissionais da saúde (BRASIL, 2018). 

 

2.2 Marcos sobre a Formação em Saúde  

Ao se tratar da formação em saúde, não é possível discorrer sobre o tema sem mencionar 

a concepção flexneriana que influenciou grandemente a formação em saúde em todo o mundo. 

Esta concepção surgiu nos Estados Unidos em 1910, com o objetivo de avaliar a qualidade do 

ensino médico. Abraham Flexner elaborou um relatório abordando sugestões de mudanças no 

ensino da medicina como uma alternativa para aumentar a qualidade do ensino, pois este ensino 

era considerado de baixa qualidade e insatisfatório. Este relatório trouxe  profundas implicações 

para a formação médica e a medicina mundial  (CHAVES e KISIL, 1999). 

Flexner defendia em seu relatório que para aumentar e melhorar a qualidade do ensino 

era necessário o fortalecimento das ciências básicas, com enfoque em práticas hospitalares, 

predomínio de atividades em laboratórios, pesquisas com ênfase nessa área e diferenciação do 

ciclo básico do profissional. Portanto, como resultado, as ciências básicas ganharam força, o 

que levou ao aumento da fragmentação do ensino, o poder dos departamentos e a 

supervalorização de determinadas áreas (SILVA, 2014). 
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Esta concepção de modelo hegemônico de formação iniciou no Brasil na década de 1940 

com a criação dos cursos de Medicina, Odontologia e Enfermagem. A formação dos 

profissionais de saúde, desde então tem sido marcada por essas características de fragmentação 

do conhecimento, a visão hospitalocêntrica, biologicista, abordagem tradicional de ensino que 

valoriza a superespecialização e a sofisticação dos procedimentos, e menospreza as estratégias 

pedagógicas focadas no ensino problematizador e/ou mesmo em uma proposta construtivista 

(ALBUQUERQUE et al., 2009). 

Para Morin (2005, 2006), a formação nos cursos da saúde tem se constituído no sentido 

de separar os objetos de sua realidade, do contexto em que está inserido. Dessa forma, os 

conteúdos se dividem em disciplinas que não se integram e que dificultam o entendimento da 

complexidade da realidade, tendo como desfecho uma efetiva perda da substância inventiva e 

criativa. 

Mesmo antes da criação do SUS (BRASIL, 1988) e com as especificidades diferentes 

de cada período histórico-político, o processo de formação dos profissionais de saúde se 

deparava com críticas que foram refletidas em movimentos de transformação, também 

retratadas nas Conferências Nacionais de Saúde (CNS) e de Recursos Humanos. (GONZALEZ 

e ALMEIDA, 2010). 

A partir do século XX houve uma ascensão da saúde pública brasileira que provocou a 

necessidade de debater práticas profissionais, escolas e perfis de formação. Assim, os grandes 

sanitaristas brasileiros, protagonistas dessa temática, visualizaram a necessidade de discutir e 

aprimorar o processo de formação de profissionais de acordo com as necessidades da sociedade 

e em consonância com a relevância pública da formação (CARVALHO e CECCIM, 2008). 

A existência de diversos movimentos sociais e políticos influenciaram de modo 

contínuo a formação dos profissionais de saúde.  

Dias, Lima e Teixeira (2013) traçaram uma cronologia das ações de reorientação da 

formação profissional em saúde para o SUS que vai desde as ações do Programa de “Integração 

Docente Assistencial” (IDA), criado pelo Ministério da Educação em 1981, que desenvolvia 

projetos de formação profissional por meio da inserção dos estudantes em unidades de atenção 

primária, o que favorecia a articulação entre academia e serviços de saúde. O IDA contou com 

86 projetos distribuídos por nove redes de programas no Brasil e em outros países da América 

Latina, ao longo da década. Nos anos de 1990 surge o projeto “Uma Nova Iniciativa” (UNI) 

com o intuito de redimensionar as questões relacionadas ao IDA, as ações do projeto se 

baseavam na multiprofissionalidade e fortalecimento dos componentes curriculares, com foco 
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na indissociabilidade de teoria e da prática profissional. Mesmo com os dois projetos IDA e 

UNI e a preocupação sobre o processo de formação, a implementação do SUS na década de 

1990 e  as ações do Ministério da Saúde em relação a formação dos profissionais de saúde foi 

limitada, sem relatos de uma articulação mais substantiva, entre os Ministérios da Saúde e 

Educação, que pudessem favorecer mudanças nos currículos profissionais atendendo as 

demandas do sistema de saúde. 

No início dos anos 2000, em decorrência dos projetos implantados na década anterior, 

foram desenvolvidas pela Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação das Escolas 

Médicas (CINAEM) iniciativas para transformação da graduação em medicina (GONZALES e 

ALMEIDA, 2010). 

 No ano de 2002, foi criado o Programa Nacional de Incentivo a Mudanças Curriculares 

nos Cursos de Medicina (PROMED), criado pelos Ministérios da Saúde, da Educação e a 

Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), em parceria com a Associação Brasileira de 

Educação Médica (Abem) e a Rede Unida. Este programa propunha ações para adequar a 

profissão médica aos princípios do SUS, articulando a cooperação técnica às reformas 

curriculares e incentivando a oferta de estágios nos hospitais universitários e nos serviços de 

atenção básica à saúde (BRASIL, 2008).  

Outro marco importante, quando se trata da formação em saúde no Brasil e para 

contrapor o modelo de fragmentação de aprendizado nas profissões da saúde, foi a promulgação 

das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação da área da saúde 

aprovadas a partir de 2001, reafirmando o papel do profissional de saúde perante o SUS, o 

trabalho em equipe e a atenção integral à saúde (BRASIL, 2001; GONZÁLEZ; ALMEIDA, 

2010).  

Batista (2012) relata que a implantação das DCN ainda é um desafio, mesmo tendo 

transcorrido algum tempo desde sua implantação, principalmente no que tange aos mecanismos 

de integração curricular, diversificação de cenários de aprendizagem, articulação com o SUS, 

resgate da dimensão ética, humanista, critico-reflexiva e cuidadora do exercício profissional, 

possibilitando uma visão ampliada de saúde.  

No ano de 2003 houve a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde (SGTES), a qual viabilizou o desenho de políticas com a finalidade de reorientar a 

formação profissional para o SUS, intensificando as relações entre instituições formadoras e o 

sistema público de saúde. No decorrer dos anos lança-se os projetos VERSUS, APRENDER 

SUS, ENSINA SUS que colaboraram para as discussões acerca do processo de ensino e 
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aprendizagem, e também, acerca da integralidade da atenção à saúde como eixo de mudança da 

formação profissional, além do curso de ativadores de mudanças em pesquisas (BRASIL, 

2004)a. 

Segundo Batista (2013, p. 98), “a política de saúde demanda transformações 

conceituais, técnicas e ideológicas para alterar práticas e organização do trabalho em saúde, 

além da mudança cultural em relação ao modelo de assistência e sistema público brasileiro”. 

Em 2004 foi criada a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), a 

qual tem uma posição transversal na articulação de estratégias de mudanças nos processos 

educacionais em saúde (BRASIL, 2004). 

Com a criação da PNEPS houve duas Portarias que foram editadas a GM nº198/20044 

e a GM nº 1.996/20075 (BRASIL, 2007). Estas Portarias sugerem que os processos de 

qualificação dos trabalhadores tenham referência nas necessidades e na realidade local de 

saúde, com o foco de transformação das práticas profissionais e a própria organização do 

trabalho, e que partam da problematização do processo de trabalho de saúde (COSTA, 2016). 

No ano de 2005, em decorrência das experiências já adquiridas com as iniciativas 

anteriores e maior proximidade entre a saúde e educação, foi instituída a Portaria conjunta nº 

2.118/2005, que estruturou a parceria entre os Ministérios da Saúde e Educação para 

cooperação técnica na formação e desenvolvimento de recursos humanos na área da saúde 

(BRASIL, 2004).   

No período de 2005-2006 foi criado o Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde), idealizado diante do panorama de saúde  e das ‘grades’ 

curriculares dos cursos de ensino superior relacionados à área da saúde. Esperava-se a 

substituição do modelo de formação individual, tradicional e de caráter fortemente especialista 

e hospitalocêntrico para um processo formativo que levasse em conta os aspectos 

socioeconômicos e culturais da população. 

 Em decorrência dos resultados obtidos com o Pró-Saúde, em 2008 surge o Programa 

de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) direcionado à qualificação de estudantes 

de graduação e de pós-graduação na rede de serviços, por meio de vivências, estágios, iniciação 

ao trabalho e programas de aperfeiçoamento e especialização (BRASIL, 2008). 

O PET-Saúde foi instituído através da Portaria Interministerial MS/MEC nº 

1.802/2008 possuindo como objetivos: ampliar, promover, articular e apoiar ações e 

atividades de formação estando elas voltadas às mudanças das graduações na saúde e a 

integração ensino-serviço-comunidade articuladas à educação permanente (BRASIL, 2017c) 
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O primeiro PET-saúde em 2008 foi voltado a Estratégia Saúde da Família (ESF), como 

modelo da reorganização da Atenção Primária em Saúde e ordenadora das redes de atenção à 

saúde no SUS. Com outros interesses do Ministério da Saúde no Programa, foram criados 

PET-Saúde temáticos com objetivo de fomentar a formação de grupos de aprendizagem em 

diversas áreas estratégicas para o SUS além da atenção primária em saúde, de 2009 até 2014 

foram apoiados diversos projetos com estas temáticas. (BRASIL, 2017c). 

No ano de 2014 as DCN para o curso de Medicina foram reformuladas com o intuito de 

atender as demandas do SUS atribuindo valor ao trabalho em equipe para a resolutividade das 

demandas de saúde (BRASIL, 2014).  

Em 2015 o edital PET-saúde teve como foco a mudança curricular alinhada às DCN 

dos cursos de graduação na área da saúde e decorrente qualificação dos processos de 

integração ensino-serviço-comunidade articuladas entre o SUS e as instituições de 

ensino. Mais recentemente, em 2018, foi lançado o PET-Saúde Interprofissionalidade 

destinado a promoção e integração ensino-serviço-comunidade com vista no desenvolvimento 

do SUS alinhados aos elementos teóricos, conceituais e metodológicos da Educação 

Interprofissional (EIP), possuindo como objetivo implementar projetos político-pedagógicos 

dos cursos de graduação da área da saúde com essa abordagem (BRASIL, 2017c). 

É notável que a educação dos profissionais de saúde é uma área que requer muito 

compromisso, empenho e aprimoramento dos métodos educativos a serem utilizados, que 

possam atingir com eficácia os objetivos propostos e a equipe interdisciplinar. Sendo necessário 

para promover transformação nos processos de trabalho a criação de estratégias e educação que 

possam estimular a participação dos trabalhadores e assim proporcionar a capacitação 

profissional (SARDINHA, et al., 2013). 

Seguindo os esforços assumidos com a formação em saúde, a EIP, a Prática 

Colaborativa (PC) e a Educação Permanente em Saúde (EPS) são consideradas estratégias 

eficientes para mudanças das práticas profissionais e melhoria na qualidade da assistência 

prestada.  

A EPS  vem ao encontro das necessidades de saúde da população, visto que é 

problematizadora e age no âmbito do cotidiano do trabalho. Há evidências que é possível 

aumentar a qualidade e resolutividade dos serviços de saúde em conjunto com o 

aperfeiçoamento dos profissionais e mudanças no processo de trabalho, por meio da 

implementação da EPS nas instituições de saúde. Este tema tem recebido atenção em diferentes 

espaços de discussão e em 2018 foram retomadas as ações para incentivo da implementação, 
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acompanhamento e fortalecimento da EPS por meio do Programa para o Fortalecimento das 

Práticas de Educação Permanente em Saúde no SUS (BRASIL, 2018). 

 

2.3 Educação Permanente em Saúde  

O termo Educação Permanente apareceu pela primeira vez na França no ano de 1955 

sendo oficializado no ano seguinte em um documento do Ministro Educacional sobre o 

prolongamento da escolaridade (GADOTTI 1988). 

Se tratando do cenário da América Latina, a Organização Pan-americana de Saúde 

diante das necessidades vivenciadas pelos serviços de saúde e verificando as falhas em relação 

a formação das equipes de saúde a partir da década de 1970 sugeriu debates para construção de 

um novo modelo pedagógico visando melhoria nos resultados de saúde (LOPES, 2007). 

Logo, (OPAS, 1988) relata que  em meados da década de 1980, momento histórico 

marcado pela queda do muro de Berlim, fortalecimento do neoliberalismo, além do 

desmoronamento da união do “fordismo/taylorismo e do keynesianismo” todas essas mudanças 

refletiram na educação dos profissionais e é neste contexto que a ideia da Educação Permanente 

em Saúde (EPS) é concebida pela OPAS que indica a necessidade de uma  

“revisão conceitual e metodológica e a criação e adaptação de instrumentos diferentes 

daqueles utilizados até hoje, pois são situações com outro ritmo, outra intensidade [...] 

é necessário promover estudos e desenvolver procedimentos que permitam um uso 

mais racional do pessoal existente, assegurando a formação permanente de recursos 

humanos já incorporados à força de trabalho setorial. (OPAS, 1988, p. 70). 

 

Segundo Lemos (2016) “a origem da EPS tem relação com a incorporação do modelo 

empresarial toyotista no mundo do trabalho da saúde, pois o taylorismo/fordismo significam 

uma rigidez que não responde rapidamente às problemáticas que se apresentam, colocando em 

perigo toda a base do capital sustentado durante décadas. Em contrapartida, o modelo toyotista 

cria uma lógica mais integrativa do operariado na organização do trabalho” (LEMOS, 2016, 

p.914). 

Com o surgimento da EPS houve a sua disseminação pelo Programa de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos da OPAS, onde foi criada uma diferenciação entre a 

Educação continuada e a EPS. No entanto, esta distinção não tem unanimidade no meio 

acadêmico. Segundo os autores a educação de trabalhadores existe em três dimensões: 

Educação Permanente, Educação Continuada e Educação em Serviço, e a proposta de EPS e 

EC se apresentam mais consolidadas e se complementam, entretanto possuem diferenças 

conceituais (MANCIA, CABRAL, KOERICH, 2004). 
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Lopes et al (2007) relata que a EPS foi disseminada pela OPAS na América Latina como 

uma estratégia para possibilitar o desenvolvimento da relação educação e trabalho, dessa forma, 

a EPS reconhece que o conhecimento tem como origem a identificação dos problemas e 

necessidades e na busca de soluções para estes. 

Segundo o autor a EPS surge “como vertente pedagógica” e ganhou estatuto de política 

pública na área da saúde pela OPAS para promover o desenvolvimento dos sistemas de saúde 

na região: “os serviços são organizações complexas em que somente a aprendizagem 

significativa será capaz de adesão dos trabalhadores nos processos de mudanças no 

cotidiano”. Dessa forma, existe o desafio de incorporar o processo educativo ao cotidiano de 

trabalho (CECCIM, 2005, p.16). 

Em 2004 foi criada a PNEPS, uma proposta de ação que tem como objetivo contribuir 

para transformar e qualificar a atenção à saúde, a organização das ações e dos serviços, os 

processos de formação, as práticas de saúde e as práticas pedagógicas. Para a implantação da 

PNEPS é necessário um trabalho articulado entre o sistema de saúde (em suas várias esferas de 

gestão nacional, estadual e municipal) e as instituições de ensino, colocando em evidência a 

formação e o desenvolvimento para o SUS como construção da EPS - unir o desenvolvimento 

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

controle social (BRASIL, 2004). 

 Neste sentido, a EPS é de importante relevância para a atenção primária em saúde 

cumprir seu papel de acolhimento e resolutividade:  

“É fundamental que os profissionais das equipes aprimorem constantemente a 

capacidade de análise das situações e de sua intervenção. Para isso, podem contar com 

momentos de Educação Permanente que propiciem discussão, aprofundamento e 

atualização de conhecimentos/competências e habilidades”. (BRASIL, 2017, p.13) 

 

É importante ressaltar que a Educação Permanente em Saúde (EPS) é aprendizagem no 

trabalho, onde o aprender e o ensinar aplicam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A 

EPS se baseia na aprendizagem e na possibilidade de transformar as práticas profissionais, é 

realizada na prática, a partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os 

conhecimentos e as experiências que as pessoas possuem. 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 EPS têm como 

objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho 

(BRASIL, 2009). 
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De acordo com Carvalho (2004), a EPS é primordial na condução dos serviços de saúde, 

em busca de melhorias para a assistência e gestão, pois deve contribuir para aprimorar o 

processo de conhecimento e análise da realidade social, bem como, aumentar a resolubilidade, 

longitudinalidade, humanização, coordenação do cuidado e a competência pedagógica e 

cultural para o processo progressivo de empoderamento comunitário. 

Neste sentido que Luz (2010) afirma: 

“E Educação Permanente pode possibilitar que os profissionais repensem sua práticas 

e condutas, entendam o processo de trabalho no qual estão inseridos, busquem novas 

estratégias de intervenção e, além disto, pode fazer com que superem as dificuldades 
individuais e coletivas no trabalho”. (p.5) 

 

Davini (1995) relata que a EPS se alicerça no uso de metodologias ativas de 

conhecimento, contrapondo a abordagem transmissíveis. Sendo considerada uma pedagogia 

problematizadora, baseada na relação dialógico-dialética entre o educador e educando, onde 

ocorre a troca de saberes e ambos aprendem juntos. Nessa perspectiva, problematizar significar 

“pensar a prática”, que pressupõe romper com a lógica individual para pensar em equipe. 

No ano de 2017, foram lançadas algumas iniciativas relacionadas a EPS. Em parceria 

com a OPAS foi lançado o laboratório de inovações em educação em saúde com ênfase na EPS. 

Este laboratório tem como objetivo conhecer as inovações e as experiências exitosas que 

potencializam a formação e a qualificação dos trabalhadores e profissionais de saúde, 

melhorando o processo de trabalho em saúde no SUS (BRASIL, 2017b). 

Também foi lançado pelo Ministério da Saúde o programa para Fortalecimento das 

Práticas em Educação Permanente em Saúde no SUS (PRO EPS-SUS). Este Programa foi 

instituído pela Portaria GM MS nº 3.194 de 20 de novembro de 2017 com o objetivo de retomar 

o processo de implantação da PNEPS, com a disponibilização de incentivo e desenvolvimento 

de ações para a formação e a educação permanente em saúde de profissionais e trabalhadores 

de saúde. A proposta é repassar um incentivo financeiro direto aos Municípios para a realização 

de ações de EPS, além de mencionar outras estratégias de monitoramento, avaliação e 

acompanhamento de ações de EPS desenvolvidas nos Estados e Municípios (BRASIL, 2017b). 

No ano de 2017 ocorreu o início do Processo de Revisão da Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS), esta verificação e revisão tem como propósito 

estabelecer, de forma coletiva, estratégias para atualizar a Portaria GM/MS nº 1.996/2007, que 

dispõe sobre as diretrizes para a implementação da PNEPS e dá outras providências. Outras 

atividades estão propostas como forma de reconhecer e implementar a EPS nos territórios, 

frente às demandas do SUS (BRASIL, 2017b). 
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Os autores Ceccim e Ferla (2009) relatam que a EPS contrapõe a abordagem tradicional 

de ensino, visto que a educação e construção de conhecimento se dá a partir das problemáticas 

do cotidiano, dessa maneira, ocorre de maneira horizontal, onde todos os profissionais com suas 

experiências prévias, são considerados sujeitos ativos dos processos de ensino e aprendizagem, 

e nos momentos de comunicação e interação aprendem juntos para a resolução dos problemas 

diários, proporcionando uma qualidade superior no atendimento ao usuário. Dessa forma, para 

o desenvolvimento da EPS, é embasada na troca e intercâmbios. 

Nessa troca é relevante utilizar a metodologia da problematização, sendo uma estratégia 

que propicia a formação de profissionais atuantes, proativos, meditativos e reflexivos, com 

possibilidades de atuação em equipe e aprendizado compartilhado. Os processos de reflexão 

em cima da prática, provoca a busca por fatores explicativo e soluções para as problemáticas 

(MELO, QUELUCI, GOUVEIA, 2014). 

Neste contexto, a EPS apoiada no ensino problematizador, está inserida de maneira 

crítica nas instituições de trabalhando, dessa maneira, não deve ocorrer superioridade entre 

educador e educando,  baseando-se na aprendizagem significativa, na qual os trabalhadores tem 

como base toda suas  vivências e experiências, história de vida, onde as ideias interagem de 

maneira substantiva com aquilo que o aprendiz já sabe. Portanto, dentro do contexto de vida 

dos atores e sua prática profissional embasada em uma produção de conhecimentos, serão 

trazidas novas perguntas pertencentes ao universo dos profissionais e dentro das vivências de 

quem aprende e quem gera novas perguntas sobre o ser e atuar no mundo (CECCIM e FERLA, 

2009). 

Brasil (2011) relata a  Educação Permanente vai além da formação em serviço. 

Não visando apenas a qualificação do profissional, mas também processos formativos que 

fortaleçam a gestão, o ensino e proporcionem aprendizado significativo ao usuário, para 

que ele possa contribuir positivamente na promoção de sua saúde. 

A educação permanente, além da sua evidente dimensão pedagógica, deve ser 

encarada também como uma importante “estratégia de gestão”, com grande 

potencial provocador de mudanças no cotidiano dos serviços, em sua 

micropolítica, bastante próximo dos efeitos concretos das práticas de saúde na 

vida dos usuários, e como um processo que se dá “no trabalho, pelo trabalho e 

para o trabalho” (BRASIL, Portaria 2.488 de 2011). 

Dessa forma, ao abordar e praticar a EPS nas instituições é preciso ter a perspectiva de 

que os trabalhadores são sujeitos de um processo de construção social de saberes e práticas, 

preparando-os para serem protagonistas dos seus próprios processos de formação ao longo de 

toda a sua vida (MANCIA, CABRAL, KOERICH, 2004). 
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Segundo Amorim, Maciel e Rossit (2013), a formação profissional tem se firmado 

como um desafio para as instituições. Atualmente não havendo espaço para uma formação 

totalmente desvinculada do cotidiano, baseada somente em teorias sem aplicabilidade na 

prática profissional. Com o processo de globalização, a necessidade de mais informações, 

mais produtos e em menos tempo, dessa forma, espera-se de uma profissional capacidade de 

resolver as mais diversas situações surgidas no cotidiano do trabalho. Para isso, as 

instituições têm procurado investir em qualificação profissional que atenda as lacunas 

deixadas pela formação inicial. 

A escolha por trabalhar a EPS nas instituições é motivada por novas maneiras de 

realizar atividades, com ênfase em maior resolutividade, maior aceitação, compartilhamento 

entre o coletivo de trabalho e usuários do sistema (CECCIM e FERLA, 2009). Os autores 

Cardoso et al., (2017) relatam a relevância e necessidade das instituições seguirem as políticas 

que tenham capacidade de somar a qualificação dos seus trabalhadores, que possibilitem a 

introdução de novas tecnologias do campo da saúde promovendo a sustentabilidade e 

integralidade da assistência em saúde.  

 É nesse contexto de EPS que no Brasil, se constitui o conceito de “quadrilátero da 

formação” possuindo como integrantes o ensino, gestão, atenção e controle social, onde 

educação se associa ao ensino como repercussão sobre o trabalho  o SUS  e a participação 

social. Pois é o debate e a problematização que transformam a informação em aprendizagem, e 

a EPS que torna grupos de trabalho em coletivos organizados de desenvolvimento próprio e de 

seu ambiente e atuação na área da saúde (CECCIM e FERLA, 2009, p. 47). 

A concepção de EPS, que se fundamenta em uma pedagogia problematizadora com o 

uso de metodologias ativas e baseada na relação dialógico-dialética entre educador e educando, 

já vinha se desenvolvendo e disseminando no Brasil a partir da OPAS. Na década de 1980, 

passou a ser vista como estratégica para a recomposição das práticas e das políticas de 

formação, atenção e gestão em consonância com princípios e diretrizes do SUS (CARDOSO et 

al., 2017). 

Para Ceccim e Ferla (2009) é fundamental ocorrer um estranhamento dos saberes, uma 

desacomodação com as práticas vigentes em cada ambiente de trabalho, o que não quer dizer 

que as práticas realizadas pelos profissionais e trabalhadores estejam erradas, mas sim, que para 

haver ensino e aprendizagem significativa e transformação da prática profissional é 

imprescindível um estado contínuo de argumentação, inquietação, constituindo uma espécie 

“não acomodação” entre o que já se sabe e o que está por vir.  
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Dessa maneira e em relação a aprendizagem para adultos e aprendizagem significativa 

é necessário entender o termo Andragogia, que foi popularizado por Malcon Knowles (1970) 

com a publicação de seu livro The modern pratctice of adult education, no qual é apresentado 

o conceito como “a arte e a ciência de orientar os adultos a aprender” (KNOWLES, 2009, 

p.63). Para Gil (2012) significa também, um conjunto de princípios de aprendizagem de adultos 

que se aplicam a todas as situações que envolvem este estudante. 

Draganov et al. (2011) relatam que há dois modelos que descrevem como os indivíduos 

aprendem: a pedagogia e a andragogia. O termo andragogia é derivado das palavras gregas 

“andrós”, que significa homem, e “gogia”, que quer dizer guiar ou conduzir. Assim, significa 

a condução de adultos. Já o termo pedagogia é derivado das palavras gregas “paidós” (criança) 

e “gogia”, o que significa educação de jovens. 

A andragogia é diferenciada da pedagogia pois possui uma metodologia específica e 

focada  às faixas etárias mais elevadas. A principal diferença é que a primeira leva em conta o 

conhecimento informal e experiência já vivenciada pelos adultos ao longo da vida. Estando 

fortemente vinculada à qualificação para o trabalho, considera a experiência profissional como 

elemento fundamental dos seus métodos educativos (ARROYO, 1996). 

Assim a educação para adultos já em atuação profissional deve se desenvolver de 

maneira diferenciada, problematizadora, de modo que possa incorporar sentido aos praticantes 

e propiciar transformações na prática profissional.  

Quando tratamos de educação transformadora  a  EIP e PC são estratégias inovadoras 

que desempenharam papel relevante na redução da crise mundial na força de trabalho em saúde, 

possibilitando dessa forma a mudança das práticas em saúde (OMS,2010). 

 

2.4 Trabalho em Equipe, Educação Interprofissional (EIP) e Prática Colaborativa (PC) 

Segundo o autor Hackman (1987) o trabalho em equipe se constitui dos esforços 

individuais e coletivos dos seres humanos, também alicerçados  na soma das necessidades, 

inspirações e desejos individuais e coletivos. Dessa maneira, a interação entre as pessoas pode 

afetar o seu modo de pensar, sentir e agir, que podem levar a mudanças de comportamento.  

Logo, equipes de trabalho representam entidades sociais inseridas em sistemas maiores, 

as quais executam tarefas relevantes para a missão da organização à qual estão inseridas, uma 

vez que os seus resultados no desempenho de suas atribuiões têm conseqüências para o 

ambiente interno e externo à equipe. São compostas por pessoas que trabalham de maneira 
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interdependente, as quais são identificadas por outros membros da organização com parte da 

equipe (HACKMAN, 1987).  

Os estudos e avanços em relação ao desempenho de equipes de trabalho revelam que 

atributos dos membros são importantes peditores. Como a imagem que o trabalhador possui de 

sí mesmo, pode prover subsidíos significativos a esse campo, além de quando relacionado a 

variáveis de natureza afetiva como a satisfação que é considerada um dos indicadores de 

efetividade da equipe. O autoconceito profissional, construto composto por diversas dimensões, 

diz respeito à imagem que o trabalhador tem de si, enquanto profissional (SOUZA, PALACIOS, 

2009). 

Quando adentramos na área da saúde especificamente, as autoras relatam que a 

denominação "equipe"  na produção em saúde sempre terá como referência a uma situação de 

"trabalho" a qual se refere à obtenção de bens ou produtos para a atenção às necessidades 

humanas. Dessa maneira, cabendo  a equipe a responsabilidade pela obtenção de resultados que 

expressem a finalidade do trabalho que produz (CIAMPONE,PEDUZZI, 2000). 

Várias literaturas, nos trazem que equipes de trabalho efetivas, são consideradas fortes 

alavancas para o desempenho das organizações, as quais têm necessidade de estarem sempre à 

frente, inovando e produzindo cada vez mais (SOUZA, PALACIOS, 2009). Além de promover 

a mudança dos profissionais, acredita-se que para fomentar espaços e implantação de EPS além 

da Educação Interprofissional (EIP), é necessário que exista nas instituições um trabalho de 

equipe eficiente, proporcionando uma prática colaborativa, dessa maneira, sendo possível 

implantar a EIP e EPS de maneira satisfatória.  
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Figura 1.  Pressuspostos para a implantação de programas de Educação Interprofissional e Educação 

Permanente em Saúde. (FERNANDES, FERREIRA, ROSSIT, 2019). 

 

A Figura 1 representa os pressupostos para implantação de uma EPS e EIP eficiêntes, 

como pressupostos o trabalho em equipe e a prática colaborativa. 

Adentrando o campo da EIP, ela ocorre quando estudantes de duas ou mais profissões 

aprendem sobre os outros, com os outros e entre si para possibilitar a colaboração eficaz e 

melhorar os resultados na saúde (OMS, 2010). 

A EIP é uma estratégia para transformar ações. É um processo de ensino e aprendizagem 

que tem sido implementado, praticado e estudado em todo o mundo. Nesse contexto e após 

aproximadamente 50 anos de pesquisa científica, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

seus parceiros, relatam que há evidências suficientes para expor que “a educação 

interprofissional eficiente oportuniza a prática colaborativa eficaz” (OMS, 2010, p. 18). 

Segundo Rossit et al, (2014) a EIP possibilita que o futuro profissional de saúde possua 

melhor capacidade de crítica e reflexão em cima das práticas, dessa maneira, reproduzindo 

maior comprometimento com as ações de saúde, percepção holística no cuidado centrado no 

paciente; e maior integração com a equipe. Considerando a PC por meio do planejamento, 

intervenção e avaliação, possibilite aos futuros profissionais de saúde um maior aprendizado 

no coletivo e no trabalho de equipe com a integralidade do cuidado 

A PC é viabilizada quando vários profissionais de saúde com diferentes experiências e 

perspectivas profissionais trabalham em conjunto com pacientes, famílias, cuidadores e 
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comunidades para prestar assistência da mais alta qualidade. A PC possibilita que os 

profissionais de saúde integrem qualquer indivíduo cujas habilidades possam auxiliar na 

conquista dos objetivos de saúde locais (OMS, 2010). 

Para que a PC ocorra de maneira eficaz, é imprescindível que ela se inicie desde os 

processos formativos dos profissionais de saúde e para viabilizar esta prática a EIP é de suma 

relevância, que ocorre quando estudantes de duas ou mais profissões aprendem sobre os outros, 

com os outros e entre si para possibilitar a colaboração eficaz e melhorar os resultados na saúde. 

Sendo assim, é importante ressaltar que a PC fortalece os sistemas de saúde e promove a 

melhoria dos resultados na saúde (OMS, 2010). 

A EIP e a PC ganham espaço quando os profissionais de saúde efetivamente colaboram 

e melhoram os resultados na saúde através de momentos de compartilhamento, onde dois ou 

mais deles, com diferentes experiências profissionais, devem em primeiro lugar ter 

oportunidades de aprender sobre os outros, com os outros e entre si. A PC se fortalece quando 

vários profissionais de saúde, com diferentes experiências profissionais, trabalham com 

pacientes, famílias, cuidadores e comunidades para prestar assistência da mais alta qualidade 

(OMS, 2010).  

Reeves (2016) afirma que a 

EIP deve ser parte do desenvolvimento profissional contínuo do indivíduo, iniciando 

com programas de pré-qualificação e tendo continuidade durante toda a sua carreira. 

Dado que os objetivos e a natureza da iniciativa EIP diferem dependendo do estágio 

de aprendizado, esta abordagem parece ser apropriada. A EIP poderia ser utilizada 

inicialmente para preparar estudantes para práticas colaborativas, enquanto este tipo 

de educação, em uma fase mais tardia, poderia reforçar experiências de aprendizado 

antecipado e maior apoio em práticas colaborativas (REEVES, 2016, p. 187). 

 

Conforme relatam os autores Casanova, Batista e Moreno (2018) Há uma grande 

exigência nas ações de saúde que ultrapassa os fazeres de forma uniprofissional sendo projetada 

a valorização da equipe na qual os profissionais não abrem mãe de suas atribuições específicas, 

mas valoriza o trabalho cooperativo em ações direcionadas à população. 

Atualmente, vivencia-se vários problemas no setor da saúde e muitos deles são 

ocasionados pela falta de profissionais de saúde preparados para atender as reais demandas de 

saúde. Diante disso, os formuladores de políticas estão pesquisando estratégias inovadoras que 

possam ajudá-los a desenvolver políticas e programas para motivar a força de trabalho de saúde 

mundial. Em 2010 foi lançado o “Marco para Ação em Educação Interprofissional e Prática 

Colaborativa”, que tem por objetivo “fornecer estratégias e ideias que auxiliarão a educação 

interprofissional em saúde e a prática colaborativa que tornarão mais benéficas em sua 

própria jurisdição” (OMS, 2010, p. 09). 
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Para estimular a mudança educacional, depois de liberar os dois relatórios sobre 

segurança e qualidade, o Institute of Medicine’s - IOM (2001) patrocinou um estudo sobre 

educação em profissões da saúde. Foram identificadas cinco competências centrais para a 

educação das profissões da saúde, sendo elas: fornecer cuidados centrados no paciente, 

cuidados de qualidade, empregar cuidados baseados em evidências, praticar e utilizar 

informática e trabalhar em equipes. Há muitos exemplos bem-sucedidos de EIP, mas que a 

educação interprofissional ainda não se tornou uma prioridade no ensino das profissões da 

saúde (IOM, 2003). 

As competências básicas (IOM, 2003, p. 13) são necessárias para: 

- Criar um esforço coordenado em todas as profissões de saúde para incorporar conteúdo nos 

currículos de ensino das profissões de saúde; 

- Orientar o desenvolvimento curricular profissional e institucional da aprendizagem com 

abordagens e estratégias de avaliação para alcançar resultados eficazes; 

- Fornecer a base para uma contínua aprendizagem interprofissional e desenvolvimento de 

competências em todas as profissões, além da aprendizagem ao longo da vida e trajetória 

profissional; 

- Reconhecer que a avaliação e o trabalho de pesquisa fortalecerão os investimentos em estudos 

nesta área; 

- Encontrar oportunidades para integrar conteúdo essencial de EIP consistente com as atuais 

expectativas de credenciamento para cada profissão de saúde; 

- Oferecer informações aos credenciadores de programas educacionais em toda a saúde, 

profissões que eles podem usar para estabelecer padrões comuns de acreditação para EIP, e 

saber onde procurar nas instituições, as configurações para exemplos de implementação desses 

padrões; e,  

- Informar os órgãos profissionais de licenciamento e credenciamento na definição do potencial, 

testando conteúdos para a prática colaborativa interprofissional. 

Segundo Frenk et al., (2010) a educação dos profissionais da saúde para o século XXI 

precisa ser focada para os princípios da educação transformativa e interprofissional. Sendo 

assim, os autores citam que os princípios da educação transformativa incluem: promoção do 

pensamento crítico; promoção do desenvolvimento de habilidades profissionais para trabalho 

em equipes; adaptação criativa dos recursos globais para abordar prioridades locais; integração 

da educação com os sistemas de saúde; formação de redes e parcerias, e compartilhamento de 

recursos educacionais e inovações globais.  
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A EIP vem sendo estudada e desenvolvida internacionalmente há décadas, e na 

atualidade é reconhecida como uma abordagem baseada em evidências que permitem ampliar 

a resolutividade dos serviços e a qualidade da atenção à saúde (OMS, 2010). 

Em 2016, a partir de uma chamada feita pela OMS, o Ministério da Saúde iniciou o 

processo de elaboração do Plano de Ação para utilização da EIP no País para o período de 2017 

e 2018. Além disso, foi criada a Rede Regional de Educação Interprofissional das Américas - 

REIP, com a coordenação da Argentina, Brasil e Chile (BRASIL, 2018). 

No conjunto de países da América Latina e Caribe, o Brasil é um dos que mais 

apresentam experiências relacionadas à EIP, entretanto, se faz necessário aprimorar e avançar 

de modo mais planejado para tal estratégia nas políticas e ações de educação na saúde, bem 

como, empreender esforços para estabelecer uniformidade no marco teórico-conceitual e 

metodológico da proposta (BRASIL, 2018). 

 A EIP em Saúde também integra a pauta da Gestão da Educação do Ministério da 

Saúde. Essa abordagem integra as novas DCN da graduação de medicina, com objetivo de 

avançar e incorporar tais mudanças nas demais graduações da área da saúde (BRASIL, 2018). 

 Silva et al. (2015) e Reeves (2016) enfatizam que o processo de  formação em saúde 

deve estar embasada nos princípios da EIP a qual tem como base o desenvolvimento de 

competências para a construção do trabalho em equipe e da PC, na qual se reconhece a 

relevância de aprender a trabalhar em conjunto no decorrer da graduação, criando 

oportunidades de um clima favorável de compartilhamento de reflexão e experiências das 

práticas em saúde, atribuindo valor às interações e uma maior disponibilidade para trabalhar 

em equipe interprofissional. 

Um conjunto de competências para o desenvolvimento da EIP e a formação para a PC 

foram apresentadas em 2010 pela Interprofessional Health Collaborative (CIHC) e abrangem: 

a comunicação interprofissional; cuidado centrado no usuário, família e comunidade; 

reconhecimento de papéis profissionais; entender os princípios da dinâmica de trabalho em 

equipe; liderança colaborativa e resolução de conflitos interprofissionais, as quais podem 

contribuir para a construção da EIP efetiva abrangendo conhecimentos, valores, habilidades e 

atitudes necessárias à formação profissional voltada para a PC (CIHC, 2010).  

Os membros do HPAC (2019) sugerem que para o desempenho do profissional na EIP 

é necessário trabalhar quatro competências:  

Competência 1. Valores e Ética para a Prática Interprofissional: trabalhar com indivíduos de 

outras profissões para manter um clima de respeito mútuo e valores compartilhados. 
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Competência 2. Funções e Responsabilidades, sendo necessário usar o conhecimento da própria 

função e das outras profissões para avaliar e abordar adequadamente as necessidades de saúde 

dos pacientes e promover a saúde dos pacientes. 

Competência 3. Comunicação Interprofissional: Comunicar-se com pacientes, famílias, 

comunidades, profissionais de saúde e outras áreas de uma maneira responsável e 

comprometida, para a promoção, manutenção da saúde, prevenção e tratamento da doença. 

Competência 4. Equipes e Trabalho em Equipe: É importante aplicar valores de construção de 

relacionamento e princípios de dinâmica de equipe, executando com eficiência e eficácia sua 

função e como integrante da equipe, visando fornecer os cuidados de saúde centrados nos 

usuários.  

Na prática colaborativa o planejamento, a intervenção e avaliação das ações de saúde 

possibilitam maior aprendizagem ao estudante e profissional, quando realizadas de forma 

compartilhada, por meio do trabalho em equipe, na integralidade à assistência, formando 

profissionais reflexivos da sua prática (ROSSIT; BATISTA; BATISTA, 2016). 

A prática colaborativa interprofissional e o trabalho em equipe apresentam como 

atributos relevantes a comunicação efetiva, a qual é estimulada a ser desenvolvida entre os 

profissionais, como um fator determinante para a qualidade do cuidado. Portanto, aprender de 

forma compartilhada, colaborativa e interativa com o propósito de melhorar as práticas do 

cuidado é o foco da EIP (PEDUZZI, 2017). 

O SUS está orientado por princípios de Universalidade, Integralidade, Equidade e no 

decorrer dos anos vem incorporando novas necessidades da centralidade de saúde como 

orientador de mudanças no processo de formação e modelo de atenção à saúde (BRASIL, 2018). 

Dentre os vários desafios presentes no trabalho e na formação em saúde, destaca-se a formação 

para o efetivo trabalho em equipe e PC. Para responder às demandas cada vez mais complexas, 

torna-se necessária uma abordagem integrada de ações, centrada no usuário, com grande 

colaboração dos usuários, o que pode culminar em melhoria da qualidade da assistência e saúde 

nas pessoas (BAAR e LOW, 2013). 

 Nuin e Francisco (2019) relatam que iniciar um plano de EIP nas instituições não é um 

trabalho fácil, entretanto, é uma tarefa empolgante e um grande desafio, tanto pela dificuldade 

de treinamento dos profissionais, por envolver aspectos que estão em construção e que ainda 

não existe um modelo internacionalmente aceito, como pela dificuldade da logística que emerge 

para iniciar, planejar e implementar um plano de EIP. 
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 Atualmente tem emergido novas temáticas, que são aproximadas da EIP como a 

Educação Interprofissional Continuada (CIPE Continuing interprofessional education) sendo 

definida como o meio pelo qual os profissionais de saúde, aprendem sobre os outros, formal e 

informalmente, para melhorar sua prática coletiva e cultivar uma colaboração mais próxima. 

São aplicados princípios da EIP comumente utilizada por meio de mídia. Esta abordagem, pode 

ser melhorada por leitura orientada ou auto-dirigida, também por meio de ensino aberto, a 

distância, e durante oficinas, seminários, conferências ou cursos. Não há uma forma  preferível 

nem exclusivo. Cada um complementa os outros. 

Diante do panorama aqui apresentado surgem reflexões e questões que norteiam o 

desenvolvimento desta pesquisa. 
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3 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

Qual a percepção dos profissionais e da gestão das equipes da Estratégia Saúde da Família sobre 

Educação Permanente em Saúde, na perspectiva do trabalho em equipe e da prática 

colaborativa? 

 

Os profissionais de saúde e gestores das equipes da Estratégia Saúde da Família estão abertos 

para o trabalho em equipe e a prática colaborativa? 

 

Quais as potencialidades, fragilidades e sugestões são apontadas pelos integrantes das equipes 

Estratégia Saúde da Família para a Educação Permanente em saúde para o trabalho em equipe 

e prática colaborativa?  

 

Quais ações a gestão da Atenção Primária planejou e/ou implementou, nas equipes da Estratégia 

Saúde da Família do município de Umuarama – PR, para o desenvolvimento da Educação 

Permanente em Saúde, na perspectiva do trabalho em equipe e da prática colaborativa? 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

- Analisar a percepção de profissionais e gestores das equipes da Estratégia Saúde da Família 

sobre a Educação Permanente em Saúde, na perspectiva do trabalho em equipe e da prática 

colaborativa. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

- Analisar a disponibilidade dos profissionais  e gestores das equipes Estratégia da Saúde da 

Família para o trabalho em equipe e a prática colaborativa no Município de Umuarama-PR.  

 

- Identificar as potencialidades, fragilidades, e sugestões dos integrantes das equipes Estratégia 

Saúde da Família em relação à Educação Permanente em Saúde, com enfoque no trabalho em 

equipe e prática colaborativa. 

 

- Identificar, com os gestores, as ações planejadas e/ou implementadas para o desenvolvimento 

da Educação Permanente em Saúde, na perspectiva do trabalho em equipe e prática colaborativa 

para os profissionais da Estratégia da Saúde da Família. 

 

4.3 Produto do Mestrado 

- Com os subsídios levantados, propor a criação de um programa de Educação de Permanente 

em Saúde (EPS) no Município de Umuarama – PR, com ênfase no trabalho em equipe e na 

prática colaborativa. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

5.1 Delineamento do Estudo 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória com análise de dados quantitativa e 

qualitativa. 

Segundo Gil (2012) as pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações 

entre variáveis, sendo uma de suas características mais significativas à utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados. 

As pesquisas do tipo exploratórias possuem como foco desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, com objetivo de formular problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores. De todos os tipos de pesquisa, estas são as que 

apresentam menor rigidez no planejamento (GIL, 2012).  

 Para Diehl (2004) a pesquisa quantitativa, por usar a quantificação na transcrição das 

informações possibilita maior segurança, pois utiliza técnicas estatísticas, evitando, portanto, 

distorções ou interpretação errônea.  

Outros autores (MINAYO, DESLANDES e GOMES, 2010) descrevem que o conjunto 

de dados quantitativos e qualitativos não apresentam oposição, mas complementaridade, pois a 

realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo dicotomias. 

De acordo com Minayo, Deslandes e Gomes (2010) a pesquisa qualitativa responde a 

questões muito particulares. Ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.  Esse conjunto de fenômenos humanos é 

entendido como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas 

por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e 

por partilhar com seus semelhantes. 
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5.2 Cenário da Pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Umuarama região Noroeste do Estado do 

Paraná, conforme visualiza-se na figura a seguir: 

 

O município de Umuarama-PR, cenário da presente pesquisa, tinha uma população de 

101.442 habitantes com estimativa de 109.950 habitantes para 2017, constituindo a 18ª cidade 

mais populosa do Estado. Tem, como principais atividades no setor econômico a agropecuária 

de corte e a prestação de serviços, além de apresentar crescimento da construção civil a cidade 

apresenta números econômicos consideráveis constituindo o segundo maior polo moveleiro do 

Paraná, maior produção de carne do Estado, possui ainda um Centro Universitário com mais de 

cem cursos, polo comercial e prestador de serviços. A cidade de Umuarama também é 

conhecida como a “Capital da Amizade”. (IBGE, 2014). 

Segundo dados do último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística  -  IBGE, em 2010 a população do Paraná era de 10,44 milhões de habitantes, o que 

equivale a 5,48% do total do País e 38,14% do contingente da Região Sul.  

A taxa de crescimento médio geométrico da população local atingiu 0,89% ao ano, no 

período de 2000-2010, o que aponta para um processo de desaceleração, observado também em 

âmbito nacional, devido à redução das taxas de fecundidade do estado (PARANÁ, 2013). 

O Estado do Paraná é uma das 27 unidades federativas do Brasil e fica localizado ao 

norte da região Sul do País. Possui uma população estimada em 26.643 habitantes segundo o 

IBGE, censo para 2017, e é o único Estado a ter área limítrofe com Estados de outras regiões. 

O Estado faz divisa com os estados do Mato Grosso do Sul a noroeste, São Paulo ao norte e ao 

leste, Santa Catarina ao sul, Argentina a sudoeste, Paraguai a oeste e oceano Atlântico a leste. 

Sua área é de 199.307,922 km² e está dividido em 39 microrregiões e 10 mesorregiões, 

subdivididos em 399 municípios, tem como capital o município de Curitiba e é o quinto Estado 

Estado do Paraná-Brasil

Umuarama

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria_de_corte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria_de_corte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7os
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paraguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
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mais rico do Brasil pelo PIB, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul (PARANÁ, 2013). 

Como características, o Paraná é um dos Estados mais altos do Brasil representado por 

52% do seu território com altitude superior a 600 metros e somente 3% do território tem altitude 

inferior a 300 metros. O clima é classificado como temperado e sua economia é baseada, 

principalmente, na agricultura, indústria e extrativismo vegetal (PARANÁ, 2013). 

Em relação à saúde, foi observada a ascensão das doenças não transmissíveis e de causas 

externas, com a redução das doenças infecciosas, parasitárias e das afecções do período 

perinatal. A primeira causa de morte no Paraná são as doenças do aparelho cardiocirculatório 

(IAM e AVC), que representam 29,3% dos óbitos, seguida pelas neoplasias, com 17,8% dos 

óbitos, tendo em terceiro lugar as causas externas com 13,8% dos óbitos (PARANÁ, 2013). 

  

5.3 População do Estudo 

A população do presente estudo foi constituída por profissionais e gestores das 22 

equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Município de Umuarama-PR. Considerou-

se a equipe mínima estabelecida pelo Ministério da Saúde, onde cada Unidade da ESF deve ter 

no mínimo um  médico, um  enfermeiro, dois auxiliares ou técnicos de enfermagem, podendo 

a equipe ter incluída a Saúde Bucal, contando adicionalmente, com um dentista, um auxiliar de 

saúde bucal, e também, farmacêutico e auxiliar de farmácia. (BRASIL, 2012).  

Como critério de inclusão, definiu-se os profissionais e gestores integrantes de equipes 

que atuam nas Unidades da ESF alocados em uma das 22 equipes localizadas na cidade de 

Umuarama-PR, com formação em nível de ensino superior ou ensino médio/técnico, com o 

tempo mínimo de 12 meses de experiência no município, e que tenham manifestado o aceite do 

convite de participação na pesquisa (APÊNDICE I), a concordância com os termos da pesquisa 

e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE (APÊNDICE II). Exceto 

os gestores da Atenção Primária em Saúde, que podiam possuir menor tempo de experiência na 

ESF, devido as mudanças que ocorreram com a nova gestão municipal de 2017.   

Como critérios de não inclusão, não fizeram parte do estudo os integrantes das equipes 

de saúde que não concordaram com os termos da pesquisa ou não possuíam experiência de 12 

meses dentro da equipe ESF.  

Como critérios de exclusão foram considerados a não concordância com os termos da 

pesquisa. Os Agentes Comunitários em Saúde (ACS) não foram incluidos na pesquisa, dada a 

especificidade da temática em estudo e a previsão de dificuldades em relação aos termos e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_temperado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extrativismo
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conteúdos contidos no instrumento de coleta de dados. Entretanto, assume-se o compromisso 

de que os ACS serão convidados a participar de todas as ações de formação das ESF, durante a 

implementação do Programa de Educação Permanente em Saúde gerado como produto 

educacional da presente pesquisa. 

 As ESF possuem quatro gestores responsáveis e profissionais das categorias: médicos, 

enfermeiros, dentistas, auxiliares de saúde bucal, farmacêutico, auxiliar de farmácia e técnicos 

e auxiliares de enfermagem.  

O universo de profissionais das ESF no município de Umuarama-PR era de 198 

profissionais, entretanto obteve-se a participação efetiva de 118 (59,6%) participantes, sendo 

114 profissionais, sendo:  Médico (20), Enfermeiro (26), Auxiliar de Enfermagem (28), 

Técnicos de Enfermagem (15), Dentista (15), Auxiliar de Saúde bucal (12), Farmacêutica (1), 

Auxiliar de Farmácia (1); e, quatro Gestores da Atenção Primária com as respectivas profissões: 

Enfermeiros (3) e Dentista (1). 

 

5.4 Materiais e Instrumentos 

 Neste estudo foi utilizado o instrumento Readiness Interprofessional Learning Scale 

- RIPLS (PARSELL e BLIGH, 1999) na versão traduzida, submetida a adaptação transcultural 

e validada no Brasil por Peduzzi el al. (2015), para sua validação cinco etapas foram realizadas: 

três traduções, síntese, três retraduções, avaliação por um comitê de especialistas e pré-teste. 

Foi validada  por 327 alunos de 13 cursos de graduação em saúde de uma universidade pública, 

por Peduzzi et al.,. 

A escala tem como objetivo verificar a disponibilidade para o trabalho em equipe e 

prática colaborativa. O instrumento conta com 27 assertivas na Escala Likert que avalia atitudes 

e prontidão para três Fatores: a) Trabalho em equipe e colaboração b) Identidade profissional 

c) Atenção centrada no paciente. O instrumento foi organizado em escala Likert de quatro 

pontos: Concordo Totalmente; Inclinado a Concordar; Inclinado a Discordar; e, Discordo 

Totalmente (APÊNDICE III).  

Para efeito da aplicação do instrumento, as assertivas foram distribuídas em relação a 

cada fator: Trabalho em equipe e colaboração (1 a 14); Identidade profissional (15 a 22); e, 

Atenção à Saúde centrada no paciente (23 a 27). As assertivas 15 a 19 tiveram pontuações 

invertidas devido à sua conotação negativa. 

Ao instrumento original foram adicionadas quatro questões abertas, em busca de relatos 

que pudessem ilustrar a percepção dos profissionais e gestores em relação ao objeto de estudos, 
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o que irá subsidiar a elaboração do produto vinculado à temática desta pesquisa:  “ O que você 

entende por Educação Permanente em Saúde?”; O que espera de um Programa de Educação 

Permanente em Saúde?”; Indique as potencialidades, fragilidades, e sugestões para a criação de 

um Programa de EPS”; “Como a EPS pode influenciar sua prática profissional, tendo como 

perspectiva o trabalho em equipe e a prática colaborativa?”. 

Peduzzi et al. (2015) relatam que instrumentos como a RIPLS pode ser útil na 

formulação de políticas e no planejamento em educação, em especial de programas de EIP mais 

adequados e de investigações acerca de atitudes de estudantes e profissionais da saúde 

relacionadas a experiências de aprendizado compartilhado, bem como, suas relações com as 

práticas profissionais nos serviços do SUS.   

Jansen, Batista e Batista (2013) afirmam que: 

“as pesquisas que envolvem o contexto educação-saúde, teoria-pratica, avaliação e 

intervenção na realidade podem trazer dados interessantes vistos que partem da 

realidade local e está pode apresentar um contexto diferenciado e portanto questões 

problematizadoras acabam surgindo e o produto gerado contribuirá para a intervenção 

nessa realidade, trazendo em suas ambições um novo olhar para fazer diferente e, 

melhor com isso contribuindo para a qualidade dos serviços e/ou educação (JANSEN, 

BATISTA, BATISTA,2013 p. 1250). 

O modelo de instrumento adotado foi escala de atitudes no formato Likert (PASQUALI, 

1996; COLARES et al., 2002). A técnica de construção de escalas psicométricas de Rensis 

Likert (1932) é uma das mais conhecidas, desde que Bird (1940) assim a chamou, como método 

de pontos somados. Dessa maneira, em seu polo teórico Likert defende que uma atitude 

constitui uma disposição para ação. A escala em Likert não se preocupa em determinar o valor 

escalar dos itens, mas sim, verificar o nível de concordância do participante com uma série de 

afirmações que possam expressar algo favorável ou desfavorável em relação ao objeto 

psicológico. 

Desta maneira, espera-se que participantes que apresentam atitudes favoráveis a 

determinado tema possivelmente concordem com itens que expressem algo positivo sobre a 

questão. Se os participantes têm atitudes negativas frente a um tema específico, poderão 

concordar com afirmações ou itens que expressem aspectos negativos ou desfavoráveis ao tema 

e discordar daqueles que salientem pontos positivos. Por outro lado, se os participantes são 

ambivalentes em relação ao conteúdo da afirmação, ou não têm atitude bem definida, poderão 

expressar dúvidas diante de alguns itens (PASQUALI, 1996; COLARES et al., 2002).  

Segundo Minayo (2010), o instrumento em formato Likert busca mensurar valores, 

opiniões e vivências intersubjetivas no campo das Ciências Sociais. Marconi e Lakatos (2010) 
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afirmam que esse tipo de escala é ideal para conhecer atitudes e opiniões qualitativas que 

permitem a quantificação.  

De acordo com Pasquali (1996), a escala Likert é a mais utilizada nas Ciências Sociais, 

principalmente em levantamentos de atitudes, opiniões e avaliações. Esta forma de medição se 

caracteriza por apresentar um determinado número de alternativas em que o respondente deve 

julgar um enunciado.  

Conforme descrito por Dalmoro e Vieira (2013) as escalas em Likert podem ter 

diferentes formatos: 

 “escalas unidimensionais (exemplo: não satisfeito até completamente satisfeito), 

escalas bi-dimensionais (exemplo: completamente insatisfeito até completamente 

satisfeito), opção do uso do ponto neutro na escala, ou não, uso de âncoras verbais 

extremas (exemplo: terrível), ou âncoras médias (exemplo: insatisfeito), entre outras 

decisões relevantes na elaboração de uma escala” (DALMORO, VIEIRA, 2013, 

p.162).  

 

Dalmoro e Vieira (2013) destacam que as diferentes formas de estruturar uma escala de 

mensuração pode alterar a avaliação psicométrica do respondente, sendo importante a 

quantidade de itens, a objetividade e clareza dos itens, o número de pontos variados, a precisão 

de resposta, entre outros.  

 A opção de utilizar a escala de quatro pontos teve como finalidade obter respostas que 

pudessem indicar um direcionamento das percepções com tendência positiva ou negativa. 

Assim, não foi utilizado o ponto neutro da escala para evitar que os participantes assinalassem 

“nem concordo, nem discordo” diante de uma assertiva. Segundo Collings (2006) o ponto 

neutro pode gerar conforto aos respondentes, mas também pode gerar indiferença ou 

ambivalência divergindo da opinião do respondente. 

 De acordo com Ferreira (2004, 2013) o instrumento trata-se de uma escala de percepção 

que tem como objetivo verificar o nível de concordância com as assertivas positivas ou 

negativas de acordo com o objeto da pesquisa 

As assertivas na escala “tipo likert” receberam a pontuação de 1 a 4, de acordo com as 

opções de escolha, a saber: Concordo Totalmente (4); Inclinado a Concordar (3); Inclinado a 

Discordar (2); e, Discordo Totalmente (1) para as assertivas com conotação positiva. As 

assertivas com conotação negativa (A15, A16, A17, A18 e A19) tiveram as pontuações 

invertidas por remeterem a atitudes não apropriadas para a aprendizagem interprofissional. 

Optou-se por um número par como opção de resposta, a fim de evitar uma tendência centrante, 

ou seja, uma postura indiferente quanto as assertivas, sendo mais apropriadas para avaliação de 

percepção (FERREIRA, 2004, 2013). 
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Na segunda etapa da pesquisa foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturado, que 

foi construído a partir dos resultados obtidos na análise da aplicação do instrumento em escala 

Likert. A entrevista foi realizada com os gestores para o aprofundamento de aspectos que 

necessitavam de esclarecimentos para melhor compreensão dos fatos (APÊNDICE III). 

Um celular com aplicativo de gravador de voz foi utilizado para coletar e armazenar os 

relatos dos participantes na fase de entrevista de aprofundamento.   

Haguette (1997)  define a entrevista como uma conversa envolvendo a interação de duas 

pessoas, diferindo de uma conversa comum por haver um papel relacional incomum, onde se 

espera que uma pessoa, o entrevistador, faça as perguntas; e espera-se do outro, o entrevistado, 

que responda a elas, e o entrevistado pode ou não ter pensado anteriormente no assunto 

abordado. 

 Neste estudo optamos por uma entrevista semi-estruturada onde foi possível realizar 

perguntas pré-definidas e o entrevistador teve a liberdade de explorar as temáticas, podendo 

elaborar perguntas complementares, que pudessem tornar as respostas mais completas 

(MINAYO, 2010).  

Esse tipo de entrevista associa a flexibilidade da entrevista aberta, mas com um roteiro 

de controle do entrevistador, geralmente este tipo de entrevista é composto por quatro a sete 

questões, cada questão é explorada ao máximo até esgotar as respostas do entrevistado.  Possui 

como vantagem a sistematização da informação, podendo ser instrumento de comparação e 

articulação dos resultados (DUARTE, BARROS, 2006).  

Minayo (2010) relata que a entrevista como comunicação verbal no sentido restrito de 

coleta de informações sobre determinado tema científico, é uma estratégia muito utilizada no 

processo de trabalho de campo. Dessa maneira, tem o objetivo de construir informações 

pertinentes para um objeto de pesquisa, sendo abordado pelo entrevistador.  Quando aplicada e 

analisada, precisa incorporar o contexto de sua produção e, sempre que possível, ser 

acompanhada e complementada por informações provenientes de observação participante.
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5.5 Procedimento para Coleta de Dados 

Inicialmente, o projeto de pesquisa foi apresentado à Secretaria de Saúde e para a 

Coordenadora da Atenção Primária do Município, com a finalidade da obtenção da carta de 

anuência institucional (ANEXO I).  

Após a sua anuência obteve-se a aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa, e 

aprovação pela Plataforma Brasil, posteriomente foi elaborado um planejamento em conjunto 

com a coordenação da atenção primária em saúde (APS), com um cronograma para as visitas 

nas Unidades de Saúde para apresentação do projeto. 

É importante ressaltar que as Unidades de Saúde do Município não abrem ao público na 

sexta-feira à tarde, onde existe o cenário para prática de reunião em equipe, discussão de casos, 

planejamento de ações entre outras atividades. Este cenário foi utilizado para aplicação do 

instrumento aos profissionais da ESF, com agendamento prévio em cada Unidade.  

Dessa forma, ocorreu a aproximação da pesquisadora com os profissionais para 

explicitar os objetivos da pesquisa, metodologia e garantia de sigilo, seguida do convite para 

participar da pesquisa e assinatura do TCLE. O instrumento impresso foi entregue pessoalmente 

àqueles profissionais que concordaram com os termos da pesquisa. Foi disponibilizado um 

tempo de 20 minutos para completar o instrumento e entrega-lo preenchido. 

Na etapa da entrevista de aprofundamento, contato direto foi mantido com os gestores 

para apresentar o convite de participação à pesquisa e apresentação dos objetivos, metodologia 

e garantia de sigilo sobre as informações fornecidas. Foi organizada uma agenda com a 

finalidade de adequar o dia da entrevista respeitando a disponibilidade dos gestores da APS.  

As entrevistas foram realizadas presencialmente em uma sala de reuniões da Secretaria 

Municipal de Saúde, onde foi priorizada uma ambiência favorável para a sua realização. As 

entrevistas ocorreram em dia e horário previamente agendado para cada gestor. Um celular 

(Samsung) com gravador de voz foi utilizado para a gravação das entrevistas mediante a 

autorização dos gestores. Cada entrevista teve duração aproximada de 30 minutos. Após cada 

entrevista realizada, os relatos foram transcritos na íntegra para posterior análise. As entrevistas 

foram realizadas no período de 10 a 14 de Dezembro de 2018. 
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5.6 Procedimentos da Análise de Dados 

Após a coleta dos dados com o instrumento RIPLS em escala Likert, os dados foram 

organizados em planilha do Excel®, a partir dos fatores e das respectivas assertivas levando-se 

em consideração as opções de concordância ou discordância. As assertivas receberam a 

pontuação de 1 a 4, de acordo com as opções de escolha, a saber: Concordo Totalmente (4); 

Inclinado a Concordar (3); Inclinado a Discordar (2); e, Discordo Totalmente (1) para as 

assertivas com conotação positiva. As assertivas com conotação negativa (A15, A16, A17, A18 

e A19) tiveram as pontuações invertidas por remeterem a atitudes não apropriadas para a 

aprendizagem interprofissional. Esta estratégia se faz necessária para possibilitar a análise 

estatística. O banco de dados preparado em planilha do Excel® foi encaminhado para tratamento 

estatístico. 

As respostas provenientes do instrumento em escala Likert receberam as seguintes 

análises estatísticas: análise exploratória, análise por fatores do instrumento e análise dos 

fatores dos grupos profissionais e gestores separados por cores. Os resultados foram 

apresentados em tabelas e gráficos. 

Para verificar a diferença entre as percepções dos profissionais e gestores em relação 

aos três fatores de análise (Trabalho em equipe e Colaboração, Identidade Profissional e 

Atenção à saúde centrada no paciente) da RIPLS (PEDUZZI et al., 2015), empregou-se o 

modelo de análise de variância com um fator fixo e o método de comparações múltiplas de 

Tukey (1977). 

A partir do olhar dos gestores de profissionais, o tratamento estatístico dos dados 

ocorreu mediante a análise exploratória das 27 assertivas, bem como, pela análise dos fatores 

que compõem o instrumento. 

O quadro 1 (Classificação por cores das médias das respostas das assertivas) está 

organizado por intervalos de médias das assertivas e classificação por cores, para expressar o 

comportamento dos respondentes em relação à disponibilidade a desenvolver atitudes e 

prontidão para o trabalho em equipe e colaboração, a construção da identidade profissional e a 

atenção à saúde centrada no paciente. Conforme relata Ferreira (2004) a classificação por cores 

pode indicar providências em relação ao grupo de pessoas estudado. 

Para efeito do presente estudo, considera-se zona de perigo as assertivas com média de 

1,0 a 1,99 e está representada pela cor vermelha; considera-se em zona de alerta as assertivas 



31 
 

com média de 2,0  a 2,99  e está representada pela cor amarela; e, considera-se zona de conforto 

as assertivas com média de 3,0 a 4,0 que está representada pela cor verde.  

 

Quadro 1. Classificação por cores das médias das respostas das assertivas. 

Cores Pontuações                       Providências  

Perigo 1,0 a 1,99  
percepção negativa com a necessidade de mudanças 
imediatas sobre o que está sendo pesquisado  

Alerta 2,0 a 2,99 
existem dificuldades que demandam mudanças 

sem o caráter de urgência 

Conforto 3,0  a 4,0  
a percepção é positiva, denotando êxito naquilo que 

estava sendo pesquisado.  

Fonte: FERREIRA (2004). 

Os dados das questões abertas e das entrevistas de aprofundamento foram submetidos à 

análise de conteúdo. Como relata Campos (2004), esta análise é muito utilizada em pesquisas 

qualitativas, sendo compreendida como um conjunto de técnicas de pesquisa cujo objetivo é a 

busca do sentido ou dos sentidos de um documento.  

Segundo Minayo (2014, p. 57), as abordagens qualitativas “se aplicam ao estudo das 

relações, das representações, das percepções, das opiniões, que resultam da forma como o 

sujeito pensa, sente, se insere no contexto social e na forma em que se relaciona”. São mais 

adequadas para as investigações de grupos delimitados, histórias sociais que considerem o 

ponto de vista dos sujeitos, das relações e para a análise de discursos e documentos. 

Bardin (2009) também relata que a análise de conteúdo se configura como um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações que emprega procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens.  Portanto, a análise dos dados é feita em várias etapas 

com o objetivo de conferir significado aos dados coletados. 

Nesse contexto, Franco (2012), enfatiza que a análise de conteúdo tem como recurso 

primordial  a mensagem da comunicação (verbal, gestual, silenciosa, figurativa ou documental) 

que mostram um significado, que deve ser explorado e interpretado levando em consideração 

as condições textuais com uma visão crítica de seus componentes,  cognitivos, afetivos, 

valorativos e ideológicos que dão significado ao objeto conforme a perspectiva do estudo. 

Minayo (2010) relata que os procedimentos da análise de conteúdo utilizados a partir da 

perspectiva qualitativa são os seguintes: categorização, inferência, descrição e interpretação. 

Esses procedimentos, necessariamente, não ocorrem de forma sequencial. 
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Durante o processo de análise temática, a leitura do material ocorreu regularmente. As 

leituras foram mentalmente focadas para analisar individualmente cada tema. 

Os passos estabelecidos para a categorização consistiram na identificação das unidades 

de contexto com suas respectivas unidades de registro. Segundo Franco (2012), a unidade de 

contexto é a parte mais ampla do conteúdo, ou seja, o contexto do qual faz parte a mensagem 

que será analisada. A unidade de registro é a menor parte do conteúdo e pode incluir a palavra, 

o tema, o personagem e/ou o item, por exemplo.  

Os registros resultantes das perguntas abertas dos 118 instrumentos e da transcrição das 

quatro entrevistas foram lidos e relidos objetivando a identificação de unidades de contexto que 

passaram a compor um único documento, organizado em quadros sinópticos (APÊNDICE IV). 

Esta organização favorece a visualizados das unidades de contextos, permitindo a identificação 

das unidades de registros, as categorias emergentes e as respectivas subcategorias.  

 

5.7 Procedimentos Éticos 

A pesquisa foi realizada de acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisa envolvendo seres humanos previstas na Resolução n° 466, de 12 de dezembro de 2012, 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS), e submetida à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa 

da Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina. A pesquisa foi aprovada 

pelo comitê de ética de acordo com o Parecer nº 2.580.724 de 04 de abril de 2018 (ANEXO I). 

Além de ser aprovada conforme parecer consubstanciado pela Plataforma Brasil. 

Todos os profissionais e gestores das Unidades de ESF de Umuarama-PR que 

concordaram em participar da pesquisa manifestaram a concordância no TCLE e ficaram em 

posse de uma cópia do referido documento.  

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta seção foi organizada com a apresentação da análise dos resultados provenientes do 

instrumento em escala Likert, seguida dos resultados das questões abertas e entrevistas de 

aprofundamento. 

 

6.1 Análise Exploratória 

 A amostra foi representada por um total de 118 respondentes representados pelas 

seguintes profissões: Médico (20), Enfermeiro (26), Auxiliar de Enfermagem (28), Técnicos de 

Enfermagem (15), Dentistas (15), Auxiliares de Saúde Bucal (12), Farmacêutica (1), Auxiliar 
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de Farmácia (1). As Tabelas 1 a 4 apresentam a distribuição dos participantes em relação ao 

grupo e profissões, idade, sexo e grau de escolaridade.  

 

Tabela 1. Distribuição conjunta das variáveis Grupo e Profissão (N=118), Umuarama-PR, 2018. 

Profissão Grupo Total 

Profissionais Gestor 

Médico 20 0 20 

17,5% 0,0% 16,9% 

Enfermeiro 23 3 26 

20,2% 75,0% 22,0% 

 Auxiliar de Enfermagem 28 0 28 

24,6% 0,0% 23,7% 

Técnico de Enfermagem 15 0 15 

13,2% 0,0% 12,7% 

Dentista 14 1 15 

12,3% 25,0% 12,7% 

Auxiliar de Saúde Bucal 12 0 12 

10,5% 0,0% 10,2% 

Farmacêutico 1 0 1 

0,9% 0,0% 0,8% 

Auxiliar de Farmácia 1 0 1 

0,9% 0,0% 0,8% 

Total 114 4 118 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Dos 118 participantes, 114 eram profissionais de saúde e 4 gestores da atenção primária 

em saúde. Obteve-se 13,6% do sexo masculino, 86,4% do sexo feminino, idade média acima 

de 40 anos (44,9%). Em relação ao grau de escolaridade, dentre profissionais de saúde a maioria 

possuem especialização (34,2%) e quanto aos gestores, 75% destes possuem especialização. Na 

distribuição da variável em relação ao tempo de exercício profissional 33,9% possuem de 11 a 

20 anos de exercício. Desse total, a maioria trabalha na instituição de saúde de 3 a 5 anos, e 

86,4% nunca exerceram cargos de Gestão na Secretaria de Saúde do Município. 
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Tabela 2: Distribuição conjunta das variáveis Grupo e Idade (N=118), Umuarama-PR, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Distribuição conjunta das variáveis Grupo e Sexo (N=118), Umuarama-PR, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Distribuição conjunta das variáveis Grupo e Grau de escolaridade (N=118), 

Umuarama-PR, 2018. 

Grau de escolaridade Grupo Total 

Profissionais Gestor 

Ensino médio e/ou técnico completo 35 0 35 

30,7% 0,0% 29,7% 

Ensino superior completo 36 0 36 

31,6% 0,0% 30,5% 

Especialização 39 3 42 

34,2% 75,0% 35,6% 

Mestrado 4 1 5 

3,5% 25,0% 4,2% 

Total 114 4 118 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Idade Grupo Total  

Profissionais Gestor  

 20 a 30 anos 16 0 16  

14,0% 0,0% 13,6%  

30 a 40 anos 48 1 49  

42,1% 25,0% 41,5%  

mais que 40 anos 50 3 53  

43,9% 75,0% 44,9%  

Total 114 4 118  

100,0% 100,0% 100,0%  

Sexo Grupo Total 

Profissionais Gestor 

Masculino 15 1 16 

13,2% 25,0% 13,6% 

Feminino 99 3 102 

86,8% 75,0% 86,4% 

Total 114 4 118 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Considerando o conjunto dos participantes do presente estudo (profissionais de saúde e 

gestores), foi construído um gráfico geral com as 27 assertivas da escala RIPLS. 

 

Figura 2- Perfil atitudinal dos profissionais e gestores da Estratégia da Saúde da Família, quanto a escala 

Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS). Umuarama-PR, 2018. 

 

Pode-se notar que o comportamento observado, em relação à média geral de todas as 

assertivas para os profissionais e gestores, está situado numa percepção positiva dos 

participantes em relação aos aspectos explorados na escala RIPLS, o que está sinalizado pela 

maioria das assertivas na cor verde.  

Para os profissionais, as assertivas que compõem o Fator 1- Trabalho em equipe e 

Colaboração (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, A12, A13 e A14) estão todas 

sinalizadas na zona de conforto (cor verde), entretanto a assertiva A10 encontra-se em zona de 

alerta. As assertivas que compõem o Fator 2 - Identidade Profissional A15, A16, A17, A18 e 

A19 estão na zona de conforto (cor verde), as assertivas A20, A21 e A22 estão situadas na zona 

de alerta (cor amarela). Por último, as assertivas que compõem o Fator 3 - Atenção centrada no 

paciente (A23 a A27) encontram-se todas em zona de conforto (cor verde).  

Para os gestores, as assertivas que compõem o Fator 1- Trabalho em equipe e 

Colaboração (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, A12, A13 e A14) estão todas 

sinalizadas na zona de conforto (cor verde), entretanto, a assertiva A10 encontra-se em zona de 

perigo, esta assertiva relaciona-se com a questão “ Habilidades para solução de problemas clínicos 

só devem ser aprendidas com profissionais do meu próprio curso”.  As assertivas que compõem o 

Fator 2 - Identidade Profissional (A15, A16, A17, A18, A19 e A20) estão na zona de conforto 

(cor verde), as assertivas (A21 e A22) estão situadas na zona de alerta (cor amarela). E por 
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último, as assertivas que compõem o Fator 3 - Atenção centrada no paciente (A23 a A27) 

encontram-se todas em zona de conforto (cor verde). 

A seguir apresenta-se o detalhamento das assertivas: A10 classificada em zona de alerta 

(profissionais) e em zona perigo (gestores); e, as assertivas A20, A21 e A22 classificadas em 

zona de alerta.  

Assertiva A10 “Habilidades para solução de problemas clínicos só devem ser aprendidas 

com profissionais do meu próprio curso” essas questões podem ser explicadas pelo modelo de 

formação em saúde no Brasil, onde prevalece uma formação uniprofissional caracterizada como 

um modelo desfavorável para aprendizagem compartilhada, educação interprofissional e 

prática colaborativa. Além do que a solução de problemas clínicos pode precisasr de 

conhecimentos de todos os profissionais de saúde 

De acordo com Aguilar-da-Silva et al., (2011) a aprendizagem com outros estudantes 

pode ajudar a se tornarem melhores para o trabalho em equipe, com vista ao desenvolvimento 

de competências profissionais essenciais sobre o cuidado ao paciente. 

Neste contexto, a EIP deveria estar presente em todo desenvolvimento profissional 

contínuo do indivíduo, desde sua formação inicial e no seguimento de toda sua carreira. Em 

relação aos objetivos e ao que propõe, as iniciativas de EIP são diferentes de acordo com o 

estágio de aprendizado. A EIP pode ser utilizada para preparar os estudantes para práticas 

colaborativas em sua atuação profissional, no entanto, em uma fase mais tardia, pode reforçar 

experiências de aprendizagem antecipado e maior apoio em práticas colaborativas, sendo eficaz 

ser trabalhada durante em toda formação profissional (REEVES, 2016). 

Em relação a assertiva A10 do instrumento por ser adaptado de Peduzzi (2015), onde a 

autora relata que “O Fator 1 ‘Trabalho em equipe e colaboração’ com 14 itens (dentre eles a 

assertiva A10 do nosso instrumento “Habilidades para solução de problemas clínicos só devem 

ser aprendidas com profissionais do meu próprio curso”)  está relacionado a atitudes positivas 

e disponibilidade para aprendizado compartilhado, trabalho em equipe, colaboração, confiança 

e respeito em relação a estudantes de outras áreas profissionais” (PEDUZZI, et al., 2015 p.10). 

 No estudo realizado pela mesma esta assertiva não obteve pontuação invertida, dessa forma, 

no instrumento aplicado também não foram invertidas, entretanto, cabe ressaltar que a assertiva 

tem uma conotação negativa e demonstra uma atitude não favoravel a EIP e EPS, cabe ressaltar 

a necessidade de novos estudos para melhor investigação em relação um olhar para a assertiva 

que nos demonstra que deveria no instrumento ter uma conotação negativa, logo pontuação 

invertida. 
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Na entrevista de aprofundamento trouxe uma visão clara de discordância plena em 

relaçaõ a assertiva quanto aos gestores. 

 

(…)Discordo da assertiva  (...) Desde que eles tenham a EPS e tenham conhecimento para respaldar a informação 

correta, a educação em saúde o principal é que todos tenham acesso, e que possam trabalhar de uma maneira 
dentro de suas limitações, mas de uma maneira que possa transmitir isso e refletir em melhorias ao usuário (G1)”. 

 

(...) Primeiro não depende só de mim para fazer o diagnóstico ou do médico e essa questão de conhecimento de 

cada área se complementar porque um depende do outro (G2)”. 

 

(...) “Devemos analisar um problema como todo, para você começar a resolver esse problema não é só você. e se 

temos um problema não conseguimos resolver sozinho, então nada mais certo que a equipe estar envolvida na 

resolução das problemáticas do seu trabalho, são experiências que cada um vive e que podem contribuir para 

resolver os problemas que surgirem na equipe (G3)”. 

(...) Não concordo com a afirmativa, pois acredito que podemos mais quando contamos com a equipe de trabalho, 

cada profissional tem o seu viver e suas experiências, e juntos podemos ter ideias, motivações, e no coletivo cada 

um na sua área de atuação tratar o paciente holisticamente.(…) mas que no conjunto das profissões e com olhares 

diferentes a qualidade prestada ao paciente com certeza será maior (G4)”. 

  

Em relação a assertiva A20, nos mostra que há uma tendência geral a concordar com a 

assertiva “Serei capaz de usar frequentemente o meu próprio julgamento no meu papel 

profissional” que pode demonstrar um caráter competitivo entre as profissões, o que indica que 

frequentemente o profissional poderá usar o seu próprio julgamento em seu papel profissional, 

o que vai em direção contrária aos princípios da EIP. Entretanto, também acreditamos que na 

escala validada por Peduzzi et al,. Algumas fraseologias são confusas na cultura Brasileira, 

também podendo ocorrer um estranhamento. 

De maneira geral, a tendência dos profissionais é atuar de forma independente e isolada, 

o que representa sua longa formação e atuação isolada e circunscrita na sua área de atuação. 

Infelizmente, os marcos de formação na área da saúde são caracterizados pela 

uniprofissionalidade, onde a formação dos profissionais de saúde tem sido historicamente 

manifestada por fragmentação do conhecimento, a visão hospitalocêntrica/biologicista 

(ALBUQUERQUE et al., 2009).  

Peduzzi et al. (2013) relatam que oportunidades de EIP contribuem para o processo de 

formação de profissionais da saúde preparando-os para uma atuação integrada em equipe, na 

qual a colaboração e o reconhecimento da interdependência das áreas predominam frente à 

competição e à fragmentação.  

Existe uma necessidade urgente dos profissionais de saúde trabalharem juntos e criarem 

novos modelos de atendimentos voltados ao centro do cuidado, o paciente. Durante a última 

década nos Estados Unidos o tralhado com EIP está evoluindo rapidamente e a ênfase de 
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cuidados está sendo voltada a prevenção, promoção de saúde. Esta perspectiva está 

direcionando os novos modelos para a EIP e prática colaborativa. Dessa maneira, a fim de 

ofertar cuidados de qualidade ao paciente, os profissionais devem ser preparados para colaborar 

e liderar em equipes interprofissionais (HEALTH PROFESSIONS ACCREDITORS 

COLLABORATIVE - HPAC, 2019). 

A análise da assertiva A21 (Chegar a um diagnóstico será a principal função do meu 

papel profissional) mostra que a maioria dos participantes discorda ou estão inclinados a 

discordar, o que é um indicativo positivo, pois acredita-se que esses profissionais e gestores 

valorizam mais o tratamento ao paciente, do que a doença em si.  

Dessa maneira, é necessário compreender que a construção da identidade profissional 

na perspectiva da EIP, tem como foco uma lógica ampliada e holística, uma compreensão do 

indivíduo que vai além das queixas e dificuldades. 

Outra perspectiva, refere-se à compreensão do termo “diagnóstico” relativo a cada área 

profissional. De um modo geral, a formação inicial dos profissionais de saúde não os prepara 

para atuar de forma integral, para atender às reais necessidades de saúde da população, devido 

ao enfoque biologicista, curativo, médico centrado e desarticulado das práticas em saúde, ainda 

predominante na área da saúde (CHIESA et al., 2007). 

Silva et al. (2015) referem que “o predomínio do modelo de atenção biomédico, pautado 

em consultas individuais, isoladas, sem intervenções articuladas e interprofissionais, prejudica 

as possibilidades de avanço em direção à EIP” (p.18). 

Além disso, nesta pesquisa tratamos de profissionais que trabalham nas ESF e na Gestão 

da Atenção Primária em Saúde, portanto se faz necessário enfatizar que  dentro das diretrizes 

prescritas na ESF configuram um “novo” modelo assistencial, onde as práticas devem  estar 

orientadas pelos determinantes do processo saúde-doença, sendo necessário considerar o 

indivíduo dentro do seu contexto familiar,  como integrante de grupos e de comunidades, 

considerar o fator social e econômico do mesmo e contemplar  ações na área da Vigilância em 

Saúde e da Promoção da Saúde  (BRASIL,1997). Neste contexto, contrapõe-se o modelo de 

saúde biomédico possibilitando uma visão ampliada de todo processo saúde-doença. 

A seguir os relatos dos gestores quanto ao papel profissional 

(…) “A partir do momento de troca com vários setores a gente vai tendo um entendimento diferenciado, 

principalmente na ESF pois ele traz um perfil principal de promoção em saúde que é o do cuidado continuado, 

uma das formas básicas a se trabalhar é a prevenção, tudo isso depende de um trabalho diferenciado (G1)”. 

 

 (...) É focar as ações para este público, atuar na promoção, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação 

também são importantes, e não esquecer da humanização que falta muito nos serviços de saúde infelizmente 

(G4)”. 
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(…) “Antigamente nós víamos que era mais um trabalho curativo, e não preventivo, e hoje não a unidade de saúde 

o foco é fazer o curativo e não esquecer o preventivo, então o profissional de saúde tem que ter vários braços 

para conseguir esse objetivo, logicamente usar os outros serviços de apoio para ampliar o acesso ao usuário 

(G1)”. 

(...) “Não trabalhar apenas para cumprir as demandas do dia a dia, mas sim a equipe se programar e se planejar 

nas atividades que devem ser executadas, com base nas maiores problemáticas daquela situação, e que consiga 

mesmo que a longo prazo interferir positivamente nos indicadores de saúde, e trazer satisfação aos usuários 

(G4)”. 

Pode-se compreender que existe um déficit de conhecimento em gestão em saúde nas 

falas dos gestores, por mais que a maioria dos gestores tiveram respostas positivas frente ao 

papel profissional, trazendo um olhar mais ampliado em relação a saúde dos usuários, com 

enfoque na prevenção, promoção de saúde e integralidade da assistência. 

Na assertiva A22 “Minha principal responsabilidade como profissional é tratar meu 

paciente” as respostas mostram-se distribuídas entre os níveis de concordância, foi possível 

observar que a maioria dos participantes  discordam da assertiva ou é inclinado a discordar, 

ficando em zona de alerta. 

Em relação a assertiva visualiza-se o interesse da maior parte dos participantes quanto 

a saúde do paciente, entretanto, é necessário entender que existem outras responsabilidades 

profissionais, e outros aspectos que devem ser considerados, quando se trabalha na perspectiva 

da equipe e da colaboração interprofissional.  

Neste contexto, Saar e Trevizan (2007) relatam que a equipe é visualizada como uma 

prática de compartilhamento de responsabilidade onde pode ser possível alcançar, mais 

precocemente, a recuperação da saúde do paciente. Essa perspectiva se justifica porque cada 

profissional tem uma percepção diferente da situação que o paciente se encontra, e a junção das 

diferentes percepções pode facilitar a compreensão do todo, permitindo atender o paciente na 

sua integralidade. É fundamental haver entrosamento a fim de se evitar erros e trabalho repetido. 

Portanto, a atuação em equipe é considerada como um processo de aprendizado que permite o 

contato com diversas experiências por meio do compartilhamento de experiências, discussões 

de caso e visão ampliada do processo de cuidar. 

É relevante que os processos de ensino e aprendizagem envolvidos nos profissionais e 

nos estudantes em formação é imprescindível para uma visão holística do ambiente clínico, 

contribuindo para o desenvolvimento de atividades interativas e colaborativas de aprendizado, 

como resolução de problemas em equipe e atividades específicas da profissão (REEVES, 2016). 

A fala do gestor a seguir traz um olhar mais atento quanto ao trabalho em equipe e 

planejamento das ações de saúde. 
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(…)”Conhecendo a comunidade que você tem, fazendo um levantamento das dificuldades, dos problemas 

existentes, como é a sua comunidade, e isso depende da equipe na integra, e ai que você faz um diagnóstico prévio 

para fazer o levantamento e para fazer as ações que devem ser desenvolvidas.(…)“a gente deve desenvolver ações 

preventivas conhecendo realmente a comunidade, quais os aspectos ambientais, de trabalho, da comunidade por 

si só, tendo esses dados você consegue fazer uma implementação diferenciada (G2)”.  

6.2 Análise por fatores da escala Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS) 

Esta análise está relacionada ao agrupamento em três fatores que compõem a escala 

RIPLS: Fator 1 - “Trabalho em equipe e colaboração”, composta de assertivas que se 

relacionam a atitudes positivas e disponibilidade para aprendizado compartilhado, trabalho em 

equipe, colaboração, confiança e respeito em relação a estudantes de outras áreas profissionais; 

Fator 2 - “Identidade profissional”, composta por algumas assertivas que remetem a atitudes 

negativas para aprendizagem interprofissional e à autonomia profissional e objetivos clínicos 

de cada profissão, e por último, o Fator 3 - “Atenção à saúde centrada no paciente”, composta 

por  assertivas que remetem à atitude positiva e disponibilidade para entender as necessidades 

da perspectiva do paciente com base em relações de confiança, compaixão e cooperação 

(PEDUZZI et al., 2015). 

No Fator 1 - Trabalho em equipe e Colaboração a média numérica em relação à 

percepção dos profissionais e gestores mostra que a média dos respondentes da categoria 

profissional foi menor quando comparada aos demais fatores de análise. A média do Fator 2 - 

Identidade Profissional foi maior na categoria de gestores. Entretanto, a média do Fator 3 - 

Atenção à saúde centrada no paciente foi menor na categoria de Gestor da atenção primária 

e maior na categoria Profissional. 

A seguir apresentam-se as Figuras 2,3,4 com as médias gerais para cada um dos fatores 

da escala RIPLS, para profissionais e gestores em conjunto. 
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Figura 3. Perfil atitudinal de profissionais e gestores para o fator ‘Trabalho em equipe e colaboração’ para o 

conjunto de profissionais e gestores das ESF, da Escala Readiness for Interprofissional Learning, Umuarama, 

Paraná, 2018. (N=118).  

 

 

Figura 4. Perfil atitudinal de profissionais e gestores para o fator ‘Identidade Profissional’ para o conjunto de 

profissionais e gestores das ESF, da Escala Readiness for Interprofissional Learning, Umuarama, Paraná, 2018. 

(N=118).  
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Figura 5. Perfil atitudinal de profissionais e gestores para o fator ‘Atenção à Saúde centrada no paciente’ para o 

conjunto de profissionais e gestores das ESF, da Escala Readiness for Interprofissional Learning, Umuarama, 
Paraná, 2018. (N=118).  

 

 

 Considerando os fatores que compõem a RIPLS, a maioria das respostas dos 

participantes sinaliza para uma compreensão positiva quando considerado as médias gerais 
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competências (habilidades, atitudes, conhecimentos), para que as ações de saúde ocorram de 

acordo com os princípios da EIP e PC e estejam alinhadas às demandas reais da população, 

levando em consideração os princípios de saúde do SUS. 
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Neste contexto, a EIP se constitui em uma estratégia  

“capaz de melhorar a qualidade da atenção saúde a partir do efetivo trabalho em 

equipe, na perspectiva da prática colaborativa, proporcionando dessa forma uma 

maior segurança ao paciente, possível redução de erros dos profissionais de saúde e  

menor custos do sistema de saúde” (COSTA, 2016, p. 197).  

 

Thannhauser e Russel (2010) relatam que oportunidades de EIP contribuem 

positivamente para a formação de profissionais de saúde melhor preparados para atuar de 

maneira integrada na equipe, onde a colaboração e o reconhecimento da dependência entre os 

membros das áreas estão a frente à competição e à fragmentação.  

Frente às percepções dos profissionais e gestores em relação ao papel profissional, os 

dados o Fator 2 - ‘Identidade Profissional’ indicam a necessidade de um olhar atento dos 

gestores e profissionais para possíveis ajustes nos processos formativos dentro das ESF, 

direcionado para uma melhor compreensão dos papéis e responsabilidades profissionais. 

Relatam os autores (GILLIGAN, OUTRAM e LEVETT-JONES, 2014) que a formação 

profissional costuma ocorrer de maneira isolada e comprometida com as competências 

específicas de cada profissão, limitado em sua capacidade de preparar os futuros profissionais 

para a prática do trabalho colaborativo.  

Ademais, a dimensão política do trabalho em saúde se destaca por alguns aspectos, 

como a abertura de participação de todos. Dessa maneira, deve se considerar os modelos e 

arranjos de trabalho específicos de cada local para terem efeito sobre as práticas, as alianças e 

conflitos existentes, bem como as relações de força, sendo necessário estimular a autonomia e 

a criatividade tanto na identificação como na criação de soluções para os problemas 

(CAVALCANTI e GUIZARD, 2018). 

Segundo Reeves (2016), a EIP pode ser utilizada com estudantes para prepará-los para 

práticas colaborativas, enquanto este tipo de educação, em um momento mais tardio, poderia 

reforçar experiências de aprendizado prévio e maior apoio em práticas colaborativas.  

Na análise do Fator 3 - ‘Atenção à saúde centrada no paciente’ (Figura 4) é possível 

identificar a percepção positiva dos profissionais e gestores, o que pode indicar a percepção dos 

participantes quanto a construção do cuidado em saúde, sendo necessário um olhar mais atento 

às problemáticas identificadas, migrando de um olhar verticalizado para um olhar ampliado, 

permitindo uma visão holística do cuidado na construção de espaços de aprendizagem mais 

dinâmicos, interativos, colaborativos para a resolução de problemas com enfoque na 

integralidade do cuidado. 
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Em 2001 o Institute Of Medicine (IOM) realizou uma revisão dos atributos da qualidade 

definidos por Donabedian. Os seis atributos escolhidos foram: efetividade, eficiência, eficácia, 

otimização, segurança do paciente e o cuidado centrado no paciente, sendo este último definido 

como: “cuidado respeitoso e responsivo às preferências, necessidades e valores individuais 

dos pacientes e que assegura que os valores do paciente orientem todas as decisões clínicas” 

(IOM, 2001, p. 6). 

Agreli et al. (2016) relatam que para possibilitar uma maior compreensão da atenção à 

saúde ampliada e centrada na pessoa é imprescindível que a percepção esteja vinculada a três 

aspectos: perspectiva ampliada do adoecimento, participação dos pacientes no cuidado e 

relação profissional e paciente. 

Peduzzi et al., (2015), relata que: 

“Para a construção de um ambiente favorável ao efetivo aprendizado interprofissional 

no Brasil é necessário desenvolver estudos que permitam conhecer qual tipo de 

educação funciona melhor, em que circunstâncias e como esta pode impactar nos 

resultados da atenção à saúde de usuários e população, trabalhadores e organizações 

(PEDUZZI, et al.,,2015 p. 8). 

 

O guia HPAC (2019) afirma que para o desempenho do profissional na EIP é necessário 

desenvolver diferentes conpetência, como: trabalhar com indivíduos de outras profissões para 

manter um clima de respeito mútuo e valores compartilhados; usar o conhecimento da própria 

função e das outras profissões para avaliar e abordar adequadamente as necessidades de saúde 

e promover a saúde dos pacientes; comunicar-se com pacientes, famílias, comunidades, 

profissionais de saúde e outras áreas de uma maneira responsável e comprometida, para a 

promoção, manutenção da saúde, prevenção e tratamento dos adoecimentos; e, construir 

relacionamentos e princípios na dinâmica do trabalho em equipe, executando com eficiência e 

eficácia sua função como integrante da equipe e fornecendo os cuidados de saúde centrados nos 

usuários.  

Embora o tema de EIP seja uma temática nova no contexto Brasileiro, é relevante 

ressaltar que essa abordagem reforça os princípios do SUS, os quais são a centralidade do 

cuidado no usuário de saúde na reordenação dos serviços de saúde, integralidade do cuidado, 

adequação do perfil profissional as diversas mudanças e necessidades de saúde,  procura da 

reordenação dos processos de trabalho na lógica do trabalho em equipe e prática colaborativa,  

e um novo olhar para formação de profissionais onde os mesmos sejam formados para atender 

as transformações necessárias à sociedade (BRASIL, 2018). 
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6.3 Análise qualitativa das questões abertas e entrevista de aprofundamento 

Os 118 participantes que completaram o instrumento de coleta de dados, contribuíram 

com respostas para as perguntas abertas que foram analisadas a partir da análise de conteúdo, 

na modalidade temática.  Será exposto ao final dos quadros, falas da entrevista de 

aprofundamento com os 4 gestores da Atenção Primária em Saúde. 

Quatros Núcleos temáticos direcionaram a análise: 

• Núcleo Temático I - “Trabalho em equipe e colaboração”. 

• Núcleo Temático II - “Identidade Profissional” 

• Núcleo Temático III – “Atenção à Saúde centrada no paciente” 

• Núcleo Temático IV – “Processos de formação profissional existentes no Município” 
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Núcleo Temático I - “Trabalho em equipe e colaboração”. 

 
Das análises dos relatos dos participantes emergiram três categorias com sete 

subcategorias no Núcleo Temático I - Trabalho em equipe e colaboração. 

 

Quadro 2. Categorias expressas no núcleo temático “Trabalho em equipe e colaboração” com 

as subcategorias, Umuarama, 2018 (N=118). 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

1. 1.Compreensão da Educação 

Permanente em Saúde na perspectiva do 

trabalho em equipe e prática 

colaborativa 

- Reconhecimento da EPS como indutora de mudanças no 

processo de trabalho e na qualidade da assistência; 

 

- Visão restrita em relação aos processos de formação na EPS; 

2. Expectativas sobre a criação de um 

Programa de Educação Permanente em 
Saúde 

  

- Desenvolvimento profissional 

 
- Implantação e continuidade de ações para a qualidade da 

assistência e transformação profissional. 

3.Influência da Educação Permanente 

em Saúde na prática profissional, na 

perspectiva do trabalho em equipe e 

prática colaborativa 

- Valorização do trabalho em equipe  

 

- Resolutividade das demandas de saúde 

 

- Melhoria da qualidade na atenção 
 

Quadro 2A. Conteúdos expressos na categoria Compreensão da Educação Permanente em 

Saúde na perspectiva do trabalho em equipe e prática colaborativa com as subcategorias, 

Umuarama, 2018 (N=118). 

Categoria 1- “Compreensão da Educação Permanente em Saúde na perspectiva do 

trabalho em equipe e prática colaborativa” 
Subcategorias Conteúdos 

Reconhecimento da EPS como 

indutora de mudanças no 

processo de trabalho e na 

qualidade da assistência 

“Atualização de conceitos e conhecimentos de maneira constante, no que compete 
à dinâmica de que envolve indicadores de saúde da população. Desde o 
diagnóstico social e econômico e suas influências ao bem-estar da população à 

abordagem necessária para mudar a dita realidade”. (P71). 
 
 

É uma educação continuada dos funcionários da saúde com finalidade de buscar 

a excelência nos serviços de saúde ofertados através de um aprendizado em 
conjunto. Visando a melhora dos serviços e consequentemente a melhora de 
resultados de saúde da população”. (P42) 
 
 

“Educação em serviço dentro do ambiente de trabalho, capacitando, promovendo 
mudanças e fortalecimento da equipe, tanto coletivamente como 
individualmente”. (P53). 
 
 

“É uma estratégia que visa unir o empoderamento técnico a prática dentro da 
equipe de trabalho, além disso, promove maior interação entre os profissionais de 
distintas áreas de atuação.” (P57) 
 
 

“Troca de informações entre os profissionais de diferentes áreas envolvidas no 
cotidiano, buscar solução para os problemas enfrentados no seu local de trabalho, 
adequando o cotidiano as rotinas de trabalho”. (P30) 

Visão restrita em relação aos 

processos de formação na EPS 

 

“É um método de educação continuada em saúde para profissionais que atuam 
na área da saúde”. (P26) 
 

“Um curso de capacitação”. (P31) 
 

“São os cursos e palestras oferecidos pelos gestores”. (P69) 
 

“São os cursos e palestras oferecidos pelos gestores para o aprendizado e 
aperfeiçoamento dos profissionais”. (P72) 
 

“Educação permanente em saúde consiste em treinamentos, aperfeiçoamento, 

reciclagem, cursos”. (P97) 
 

“São as capacitações que os gestores proporcionam para os funcionários.” (P98) 
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Conteúdos extraídos das entrevista de aprofundamento realizadas com os gestores:  

    (…) “Educação permanente é uma estratégia para transformar as práticas do trabalho, formando e       

desenvolvendo os trabalhadores numa integração entre serviço, ensino e comunidade. É uma prática de ensino-

aprendizagem.” (G1). 

 

(...) “Eu acho que ela transforma e muda a realidade profissional, pois você vai analisar o seu dia a dia 
através das atividades que você realiza, entre a equipe debatendo os problemas para transformar os 

problemas em aprendizado, eu acredito que seja por ai...(G3)”. 

 

(...) as ações de educação permanente influenciam a mudanças no processo de trabalho pois estimula os 

profissionais a serem críticos, a pensar nos problemas do cotidiano e juntos buscarem soluções para 

resolutividade, com isso acredito que o profissional sofra uma transformação de suas ações, e aumente a 

resolutividade e qualidade dos serviços de saúde (G4)”. 

 

É uma prática de continuidade de ensino aprendizagem como uma proposta política de educação em saúde 

com a produção de conhecimentos no cotidiano”. (G3) 

 
“Educação permanente é a troca contínua de conhecimento entre os membros da equipe das unidades de 

saúde, capacitando todos para uma melhoria no processo de trabalho”. (G4) 

 

 

Viana et al., (2015) retratam em seu estudo, nas falas dos entrevistados um 

distanciamento da compreensão em relação a EPS, os participantes do estudo tiveram um 

conflito conceitual entre EC e EPS, mesmo compreendendo suas contribuições para o 

trabalho em equipe. Diante do resultado da pesquisa em relação a algumas respostas em 

relação a percepção dos participantes quanto a EPS e sua relevância nos serviços de saúde, 

é necessário sensibilizar os atores envolvidos quanto a sua definição e bases.  

 Segundo Ceccim (2005) existem elementos para providenciar a EPS, sendo a 

análise da educação dos profissionais de saúde um deles, se define no processo de 

mudança de concepção hegemônica e tradicional (biomédica, mecanicista, centrada no 

professor e na transmissão) para uma concepção construtivista ( permitindo interação e 

problematização da prática profissional e dos saberes) dessa forma mudar a concepção 

concentradora de conhecimento por incentivo a construção de conhecimento dentro dos 

serviços de saúde. 
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Quadro 2B. Conteúdos expressos na categoria “Expectativas sobre a criação de um Programa de 

Educação Permanente em Saúde” as subcategorias, Umuarama, 2018 (N=118). 

Categoria 2- Expectativas sobre a criação de um Programa de Educação Permanente em 

Saúde 
Subcategorias Conteúdos 

Desenvolvimento profissional “Constantes atualizações e treinamentos visando assegurar a qualidade 

na educação permanente”. (P67) 

 

“Que as orientações nos tragam para um esclarecimento e conhecimento 
de nos cuidarmos mais”. (P81) 

 

“Melhor capacitação e fundamentação teórica-científica acerca das 

atividades desenvolvidas no cotidiano”. (P109) 

 

“Aprender a elencar o aprendizado da minha profissão com os outros 

profissionais, somando saberes para um mesmo fim, podendo ofertar o 

que a população necessita”. (P42) 

 

“Reciclar e consolidar conhecimentos, aprender novas abordagens em 

determinadas comorbidades”. (P79) 

 

Implantação e continuidade de 
ações para a qualidade da 

assistência e transformação 

profissional. 

“Aprimorar atividades de orientação a saúde, desenvolver atualizações 
em saúde, tanto em aprendizagem individual, coletiva e organizacional 

por meio de metodologias ativas.”. (P88) 

 

 “Espero que ele seja constante e organizado de forma que possamos 

identificar o problema, e estudar a respeito de assunto para ampliar o 

nosso conhecimento a fim de buscar soluções, designar competências 

para cada membro da equipe de saúde, colocar essas soluções em prática 

e depois avaliá-las para saber se estamos no caminho certo. Sinto que a 

educação permanente praticada dessa forma seja vital para o 

envolvimento dos profissionais na melhoria da qualidade de atenção”. 

(P58) 
 

“Espero que este programa promova a reflexão crítica para que chegue 

em conformidade com que a equipe e a população têm de necessidades 

existentes”. (P39) 

 

“Criação de estratégias para melhorias nesse processo para que 

realmente o programa de educação permanente venha realmente 

funcionar”. (P8) 

 

Espero que um dia possamos ver tudo funcionando direitinho que não 

fique só no papel, mas que todos possam entender o que é saúde 

permanente e colocar em prática na sua vida”. (P96) 
 

 “Espero que seja um programa que promova transformações das 

práticas de trabalho”. (G2) 

 

Orientação para a Secretária de Saúde de como devemos realizar a 

Educação permanente em saúde e capacitar as equipes para colocar em 

prática”. (P56) 
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Conteúdos extraidos das entrevistas de aprofundamento com os gestores: 

(…) “Primeiro precisamos fazer a capacitação para que eles saibam o que estão falando, também é 

necessário otimizar esse processo pois o formato que ele se apresenta não é eficaz, (…) “Tanto capacitando, 

como sensibilizando para melhor entendimento (G1)”. 

(...) “Comprometam a fazer as ações planejadas e participarem realmente das capacitações que temos como 

proposta (G2)”. 

(...) “Desde o início este profissional deve ser capacitado, pois eles chegam aqui na secretária eles não 

sabem nada, recém formado muitas vezes, ou como  o agente comunitário que tem ensino fundamental e 

nunca trabalhou na área, então antes de ele ir para unidade ele deveria ser capacitado sobre a área técnica, 

sobre as políticas de saúde, sensibilizar sobre a importância da educação em saúde, educação permanente, 

educação continuada, para assim então estarem familiarizados como tema e se sentirem estimulados a 

participar ativamente (G3)”. 

(...) “Um programa que tenha continuidade, que seja descentralizado, que haja rotina de realização, 

profissionais motivados a participar, gestores participativos no processo (G4)”. 

Dessa forma, os resultados da pesquisa nos trazem os aspectos quanto a 

organização de um programa no que se refere ao seu planejamento, necessidade de 

continuidade e efetividade das ações, e que seja baseado na problematização da prática do 

cotidiano, devendo fomentar o desenvolvimento profissional, propiciar integração da rede 

de serviços e atualização, inovação e ter potencial para transformação da prática 

profissional. 

As respostas dos entrevistados vêm ao encontro da proposta de EPS de acordo com 

a definição instituída pelo MS, onde a mesma se configura a aprendizagem no trabalho, 

onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e trabalho. Dessa 

forma, se adequando de acordo com a realidade de cada local, instituição se moldando ao 

tipo de população atendida, além disso se baseia em cima das problemáticas locais, 

visando a melhoria da qualidade das ações prestadas a população em geral (BRASIL, 

2007). 

           Segundo Ceccim (2005) a EPS é um processo educativo que coloca o cotidiano do 

trabalho e formação em análise, se desenvolve pelas relações concretas dos espaços de 

trabalho e propicia espaços coletivos de reflexão em cima das práticas profissionais. Ao 

mesmo tempo que a EPS disputa pela atualização, inovação cotidiana das ações de saúde, 

está inserida na construção das relações que vão do interior das equipes até a sua atuação 

em conjunto, promovendo a integração dos profissionais, instituição de saúde, práticas 

intersetoriais/ interinstitucionais, implicando assim na política as quais inscrevem os atos 

de saúde. 
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 Assim como a EPS se apresenta como uma prática com potencial de transformação 

da prática profissional, a EIP e PC também são estratégias capazes de transformar ações, 

se constituindo em um processo de ensino-aprendizagem que tem sido implementado, 

praticado e estudado em todo o mundo. 

 E EIP é definida quando estudantes de duas ou mais profissões aprendem com os 

outros, sobre os outros, com os outros e entre si para possibilitar a efetiva colaboração e 

melhorar os resultados na assistência à saúde. A PC ocorre quando profissionais de saúde 

de diversas áreas prestarem serviços com base na integralidade do cuidado, envolvendo 

os pacientes e suas famílias, cuidadores e comunidades para atenção à saúde da mais alta 

qualidade em todos os níveis da rede de serviços de assistência à saúde.  A Prática inclui 

o trabalho clínico e não clínico relacionado à saúde, como promoção, prevenção de 

agravos, tendo um olhar mais ampliado quanto ao processo de adoecimento (OMS, 2010). 

 Além disso, a EIP e PC tem o poder de maximizar os pontos fortes e as habilidades 

dos profissionais de saúde, possibilitando que sua atuação seja ao máximo de sua 

capacidade. Dessa forma e frente a carência atual da mão de obra de profissionais de saúde, 

inovações dessa natureza se tornam cada vez mais necessárias para lidar com a pressão 

sobre os sistemas de saúde (OMS,2010). 

 Segundo o “Marco para ação em EIP e PC” após cerca de 50 anos de pesquisa, 

existe atualmente evidencias suficientes para indicar que a EIP proporciona e efetiva PC 

que por sua vez otimizam os serviços de saúde e propicia melhorias nos resultados de 

saúde. Isso é visualizado tanto na atenção primária em saúde quanto no cuidado com 

paciente em condições mais agudas, pois os pacientes relatam maiores graus de satisfação, 

melhora a aceitação da assistência prestada e melhoria de resultados de saúde após 

tratamento por uma equipe que adota a PC (OMS, 2010). 

 A OMS (2010) relata que os sistemas de saúde e educação devem trabalhar juntos 

para criar e coordenar estratégias para aumentar a força de trabalho em saúde. Pois se o 

planejamento e elaboração de políticas forem integrados, a EIP e PC podem ser 

devidamente sustentadas a longo prazo nas instituições de saúde. 
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Quadro 2C. Conteúdos expressos na categoria “Influência da Educação Permanente em Saúde 

na prática profissional, na perspectiva do trabalho em equipe e prática colaborativa com as 

subcategorias, Umuarama, 2018 (N=118). 

Categoria 3- “Influência da Educação Permanente em Saúde na prática profissional, na 

perspectiva do trabalho em equipe e prática colaborativa” 
Subcategorias Conteúdos 

Valorização do trabalho em 

equipe  
 

“Acredito que influencia na equipe e na prática porque quando uma 

equipe está preparada “´por dentro” a equipe aceita melhor novas 
mudanças”. (P20) 
 

“Acredito que a educação permanente em saúde pode influenciar 

positivamente meu trabalho, me capacitando melhor para minha atuação. 

Acarretando também uma aproximação em um trabalho em equipe, com 

trocas de saberes, colaborando entre si para melhor resolutividade”. 

(P42) 
 

Ajuda no desenvolvimento da equipe que trabalha a ter uma visão maior, 

buscando articular a integração entre ensino, serviço e comunidade, 

desenvolve iniciativas, qualificações ao enfrentamento das necessidades 

e dificuldades do sistema SUS.” (P64) 
 

A simbiose da equipe faz com que o trabalho seja realizado com mais 

detalhes, tendo em vista as visões de cada profissional e suas 

competências e como resultado, resolutividade dos casos.” (P87) 
 

 “Sim, o trabalho em equipe ser um hábito constante, a colaboração deve 

ser de todos membros com humildade, comprometimento, independente 

em grupos de trabalhadores tanto no público quanto no privado.” (P102) 

Resolutividade das demandas 

de saúde 

 

“A realização de um programa de educação permanente trará benefícios 

para todos os envolvidos, equipes, pacientes, gestores e para o sistema, 

ao capacitar e aumentar a resolutividade dos problemas”. (P77) 
 

“Troca de experiências e conhecimentos facilitando a resolução de 

problemas e dificuldades”. (P41) 
 

“Com a equipe bem informada sobre os temas relacionados, existe uma 

maior fluência na resolução das problemáticas que podem ocorrer”. 

(P75) 
 

“Melhoria da percepção de seleção do problema para melhor 

resolutividade e efetividade de tratamento e diagnóstico, troca de 

experiências e informações entre as diferentes profissões da saúde”. 

(P30) 
 

“A EPS pode favorecer no manejo multidisciplinar do paciente, 

aumentando a efetividade e resolutividade”. (P68) 

Melhoria da qualidade na 

atenção 
 

“Visa a melhoria na qualidade da assistência como um todo”. (P16) 
 

“Profissional qualificado desenvolve com qualidade o seu trabalho, que 

reflete em bons resultados a população”. (P28) 
 

“É a principal forma para se abordar mudanças, e esses novos 

mecanismos planejados pela equipe toda unidade desenvolvem 

compromisso e motivação para uma saúde com mais qualidade aos 

usuários do sistema.” (P58) 
 

“Entender que as propostas não podem ser isoladas de cima para baixo 

que a realidade local deve ser levada em conta. Deve haver articulação 

entre si, envolver todos os segmentos, para que o serviço ganhe qualidade 

e os usuários fiquem satisfeitos.” (G1). 
 

Fortalece o vínculo interdisciplinar e consequentemente melhora o 

atendimento de promoção da saúde para população”. (P24) 
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Conteúdos extraídos das entrevistas de aprofundamento com os gestores: 

(…) “Um benefício geral sobre o entendimento dele sobre o cuidado em saúde, pois se temos uma união da 

equipe e todos falando a mesma língua, será mais fácil ser entendido e dessa forma aumentar a 

resolutividade do serviço (G1)”. 

 

(...) “Estar integrando as equipes, porque assim nós vemos muita segregação, cada equipe na sua 

atribuição achando que cada um tem a sua função e não as compete aos outros (G2)”. 

 

(...) Para que todo mundo trabalhe em conjunto (essa é a nossa melhor perspectiva), porque toda equipe 

trabalhando em conjunto, sabendo qual a função e propósito do outro, é possível atribuir melhor qualidade 

e integração do grupo, para que isso realmente possa refletir na qualidade da assistência (G2)”. 

 

 Segundo o Ministério da Saúde (2018) a EPS é uma vertente educacional com muitas 

potencialidades, visto que está ligada a temas e mecanismos que geram a reflexão crítica sobre 

a atenção a saúde, processo de trabalho, gestão, mudanças institucionais e proporciona 

mudanças da prática profissional, visto que tem como proposta o aprender a aprender, o 

fortalecimento do trabalho em equipe, construção de cotidianos que se tornem objetos de 

aprendizagem coletiva e individual. 

 Conforme relata o Ministério da Saúde (2018) a EPS é um instrumento viabilizador e 

análise crítica e construção de conhecimento embasada na realidade local, dessa forma, é 

necessário ser repensada, e adaptada aos diversos cenários e situações de saúde de acordo com 

cada nível do sistema de saúde. 

 Dentro dessa concepção a EPS se realiza dentro das locorregioes de saúde, e é necessária 

a participação do quadrilátero da formação (ensino, gestão, serviço, e controle social), esses 

componentes devem pensar, refletir de modo permanente sobre a realidade dos serviços de 

saúde e criar soluções possíveis, criativas para resolução dos problemas. Sendo importante a 

qualificação das ações de saúde com o objetivo de aumentar a resolutividade, eficácia, e 

eficiência do sistema de saúde (CECCIM, FEUERWERKER, 2004). 

 Diante da aproximação da EIP com os pressupostos da PNEPS, e seu reconhecimento 

na realidade do SUS visto que EIP se apresenta como uma abordagem prioritária que está sendo 

incorporada nas políticas de saúde, reconhecida como estratégia potencial para o fortalecimento 

das bases do SUS (BRASIL, 2018). 

 A EIP consiste em “ocasiões onde membros ou estudantes de duas ou mais profissões 

aprendem com os outros, entre si e sobre os outros para aprimorar a colaboração e qualidade 

dos cuidados e serviços” (BAAR e LOW, 2013).  

 Após muitos anos de pesquisa, a OMS e seus parceiros reconhecem que existem 

evidências para mostrar que a EIP é eficaz proporciona a PC eficaz (OMS,2010). A EIP é 

compreendida como abordagem que estimula o compartilhamento e interação do processo de 
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aprendizagem, com objetivo de propiciar à melhoria da colaboração aumento da qualidade da 

atenção à saúde, dessa forma se configura como uma estratégia de estímulo a formação de um 

novo profissional, mais coerente com as demandas do SUS (BAAR e LOW, 2013). 

Nesse contexto quando vários profissionais de saúde com diferentes experiências 

profissionais trabalham com diversos públicos alvos, com objetivo de prestar assistência de 

maior qualidade. Permitindo que os profissionais de saúde integrem qualquer espaço cujas 

habilidades possam contribuir na conquista dos objetivos de saúde locais, tratamos da prática 

colaborativa (OMS, 2010) 

Portanto, segundo o Ministério da Saúde (2018) a aposta é o fortalecimento da EPS 

como norteadora de novas práticas de saúde que orientem a reflexão acerca dos processos de 

trabalho e construção de espações de aprendizagem colaborativa e significativa, propiciando o 

trabalho em equipe, gestão participativa, corresponsabilização pelo processo de ensino-

aprendizagem, para alcance dos objetivos do SUS  

Foi possível constatar que os profissionais associam a relevância da formação vinculada 

às necessidades do dia a dia, o que demonstra uma possibilidade de construir espaços entre 

capacitações e EPS, no sentido de vincular o conhecimento técnico e a reflexão crítica sobre 

quais conhecimentos construir na prática dos serviços de saúde, em cada contexto profissional.  

Leite e Rocha (2017) apontam que os espaços de formação profissional são constituídos 

de cursos, capacitações e seminários que atendam às necessidades dos serviços de saúde, esse 

aspecto pode reafirmar a concepção dos profissionais vinculada ao processo de formação em 

espaços formais e planejados para tal.  

A EPS é apontada como uma estratégia político-pedagógica que tem como objeto os 

problemas e necessidades encontradas na demanda do processo de trabalho em saúde, 

incorporando a gestão, ensino, participação e controle social do trabalho com intuído de 

mudanças no processo. Dessa forma, tem por objetivo a qualificação e aperfeiçoamento do 

trabalhador em vários níveis do sistema, visando e encaminhando o trabalho para uma melhoria 

na assistência, acesso, qualidade e humanização dos serviços, fomentando o fortalecimento dos 

processos de gestão político-institucional do SUS, em todos os âmbitos, Municipal, Estadual, 

Federal (BRASIL, 2018). 

É uma proposta de ação estratégica que visa contribuir para a qualificação e 

transformação das práticas de saúde, a organização das ações e serviços de saúde, dos processos 

de formação e desenvolvimento dos trabalhadores. Implicando em trabalho intersetorial que é 
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capaz de articular o desenvolvimento das instituições e individual, as ações e serviços de 

atenção à saúde, controle social, e gestão local (BRASIL, 2004) 
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Núcleo Temático II – “Identidade Profissional” 

Das análises dos relatos dos participantes emergiu uma categoria com três subcategorias 

no Núcleo Temático II - Identidade Profissional. 

Quadro 3. Categorias expressas no núcleo temático “Identidade Profissional” com as 

subcategorias, Umuarama, 2018 (N=118). 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

2. 1. Percepções da identidade 

profissional nos cenários de prática 

- Percepções negativas em relação a criação de um programa de 

EPS. 
 

- Visão uniprofissional em relação a formação profissional 
 

- Dificultadores em relação aos processos organizacionais e de 

gestão. 
 

 

Quadro 3A. Conteúdos expressos na categoria “Percepções da identidade profissional nos 

cenários de prática” com suas subcategorias, Umuarama, 2018 (N=118). 

Categoria 1- “Percepções da identidade profissional nos cenários de prática” 
 

Subcategorias Conteúdos 

Percepções negativas em 

relação a criação de um 

programa de EPS 

“É preciso temas para melhor organizar o processo de trabalho, toda equipe 
deve participar não somente médico ou enfermeiro, também ter o serviço ou 
trabalho padrão em todas as ESF”. (P62)  
 

“Capacitação sem estar de acordo com a realidade do contexto daquele 

profissional”. (P109) 
 

 “Falta de organização, entendimento, motivação e iniciativa para o correto 
desenvolvimento”. (P58) 
 

“Falta de interesse dos profissionais. Desrespeito com o paciente e funcionários”. 
(P83) 
 

“Desânimo. Desinteresse. Indiferença. Julgamento”. (P102) 

Visão uniprofissional em 

relação a formação profissional 

Atualizar meus conhecimentos para que eu possa atender melhor a população.” 
(P69) 
 

Pode influenciar melhorando meu conhecimento, abrindo novos rumos para o 

meu trabalho.” (P49) 
 

“Educação permanente em saúde, entendo que é uma forma de eu estar sempre 
estudando e se inteirando cada vez mais “se aprofundando” em conhecimentos 
que mudam constantemente”. (P20) 
 

“Que tire minhas dúvidas e me dá oportunidades de aprender novos 
conhecimentos”. (P14) 
 

 “Prática profissional, cursos e reuniões e orientações na perspectiva do trabalho 
em equipe com psicólogas para melhorar o relacionamento de equipe e da 
enfermagem com as médicas.” (P10) 

Dificultadores em relação aos 
processos organizacionais e de 

gestão. 

 

“Desconhecimento, descomprometimento, falta de condições de colocar em 
prática devido à grande demanda”. (P66) 
 

“Recursos financeiros insuficientes”. (P8) 
 

“A não participação de todos os membros da equipe. A pouca remuneração desses 
membros da equipe o que não viabiliza comprometimento necessário para 
aprender constantemente”. (P71) 
 

 “Troca frequente de profissionais na gestão, membros da equipe não acharem 
necessário aprender mais”. (P53) 
 

“Fragilidade de material didático. Limitado acesso de tempo mínimo ofertado”. 

(P88) 
 
“Estrutura, rotina intensa de trabalho, profissionais específicos. Compreensão 
das dificuldades.” (P95) 
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Conteúdos extraídos das entrevista de aprofundamento realizadas com os gestores: 

(…) “Eu vejo que é difícil é a aceitação, esse desafio é difícil, é o fazer algo mais, o trabalhar em conjunto, 

o promover saúde, a união da equipe, existe locais que é mais fácil mais depende do tipo de servidor (G1)”. 

 

(...) “Sensibilização dos profissionais sobre o que é a EPS, qual sua importância, como ela pode mudar as 

ações, aumentar a qualidade dos serviços (G4)”. 

(...) Disponibilize de instrumentos para que isso ocorra e isso a gente tem aos poucos conseguimos suprir, 

um outro desafio é fazer com que as pessoas acreditem e se comprometam neste processo, interesse, 

comprometimento, desempenho e vontade de fazer dos profissionais (G2)”. 

(…) “Como eu te falei anteriormente, como temos a dificuldade de mudar o ser humano, principalmente 

funcionário público pois muitos se acomodam (G3)”. 

 

Acredita-se que é necessário entender a perspectiva dos profissionais quanto as 

problemáticas do cotidiano para construção de um programa de EPS que atenda as reais 

necessidades dos profissionais e que possa trazer resultados satisfatórios ao cuidado prestado. 

É preciso haver diversas mudanças, como, por exemplo: o despertar do interesse pelo 

trabalho educativo nos profissionais; maior comprometimento destes com o trabalho; 

reconhecimento e enfrentamento dos problemas relativos à educação em saúde pelos 

profissionais, buscando enxergá-los a fim de não utilizá-los como forma de proteção para sua 

não realização, mas para que possa ocorrer a real consolidação da inversão do modelo 

assistencial vigente nesses municípios (ROECKER, MARCON, 2011). 

Segundo o Ministério da Saúde (2000) a gestão dos recursos humanos é um dos desafios 

de implantação do SUS desde a sua criação. Isso se deve pela falta de profissionais com perfil 

adequado, problemas relacionados a gestão e organização da atenção. Dessa maneira, 

constituindo em obstáculos para a melhoria da qualidade da atenção e eficiência do SUS.  

Silva, Ogata, Machado (2007) relatam em sua pesquisa que os fatores que dificultam a 

adesão aos processos de formação dos trabalhadores incluem: “falta de estímulo financeiro, 

falta de um plano de cargos e salários, a longa duração, dias “inadequados”, necessidade de 

custear o transporte, a ocorrência de cursos fora do horário de expediente e a deficiente 

infraestrutura, que envolve a falta de organização e as condições do local da capacitação”. 

Esses fatores corroboram com os resultados encontrados nesta pesquisa. 

Segundo Batista (2011) aproximar a formação das reais necessidades dos usuários e 

qualificar o cuidado deveriam estar presentes nos processos educativos, partindo da reflexão 
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sobre a prática profissional existente, que já possui seus valores e significados previamente 

estabelecidos. 

Os autores Silva e Peduzzi (2011) relatam a relevância da educação em saúde vinculada 

às necessidades dos serviços, dessa forma corroborando para a articulação das práticas e 

saberes, assim como a ampliação do conceito de saúde. 

Muitos respondentes da pesquisa apontaram como sugestão um programa que capacite 

os profissionais, Leite e Rocha (2017) apontam que as ações de capacitação não devem estar 

descontextualizadas da prática diárias dos serviços e precisam atender as demandas que os 

profissionais apontam como relevantes para o processo de trabalho, dessa maneira,  precisam 

ter como objetivo o trabalho e sua interface com as demandas dos usuários, respeitando as 

diferenças locais e regionais. 

O estudo avaliando o processo de formação dos profissionais, aponta falhas 

metodológicas como: falta de preparo do palestrante, repetição de temas, abordagem temática 

distante da realidade prática e utilização de linguagem inadequada (SILVA, OGATA, 

MACHADO 2007). 

Segundo Leite e Rocha (2017) não existe uma fórmula correta para a implementação e 

execução da EPS pois existe muitas possibilidades de espaços e de maneiras a se compor, além 

das peculiaridades do dia a dia do trabalho em saúde. Dessa maneira, a reinvenção de outras 

maneiras e possibilidades possui o pressuposto de desacomodação, nos tirar do lugar estático 

do saber-fazer, nos levando a sermos aprendizes, construindo novas perspectivas, e 

descontruindo o instituído, questionando as posturas engessadas. Nesse contexto cruzamos com 

a EPS que demonstra que nada está pronto ou saturado sendo possível construir novas formas 

de fazer de acordo com a problematização da prática. 

 Neste contexto a EPS como estratégia importante para transformação das práticas 

profissionais e nas mudanças das práticas em saúde visando uma melhoria da qualidade da 

assistência, deve partir da reflexão sobre o que acontece no serviço e sobre a necessidade de 

transformação pois a EPS é compreendida educação para o trabalho, no trabalho e pelo trabalho 

cuja finalidade é melhorar a assistência em saúde e suprir as demandas do sistema de saúde 

(VIANA. et al., 2015). 
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Núcleo Temático III – “Atenção à Saúde centrada no paciente” 

 

Das análises dos relatos dos participantes emergiu uma categoria com duas 

subcategorias no Núcleo Temático III - Atenção à Saúde centrada no paciente. 

Quadro 4. Categorias expressas no núcleo temático “Atenção à Saúde centrada no paciente” com 

as subcategorias, Umuarama, 2018 (N=118). 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

1. Reconhecimento do 

paciente como o centro do 

cuidado 

- Disponibilidade dos profissionais para atender as necessidades dos 

pacientes de maneira integral. 
 

- Melhora na qualidade de assistência e da saúde do paciente. 

 

Quadro 4A. Conteúdos expressos na categoria “Reconhecimento do paciente como o centro 

do cuidado” com suas subcategorias, Umuarama, 2018 (N=118). 

Categoria 1- “Reconhecimento do paciente como o centro do cuidado” 

Subcategorias Conteúdos 

Disponibilidade dos 

profissionais para atender as 

necessidades dos pacientes de 
maneira integral. 

“Seria a prática permanente de atualização e esclarecimento para os 

profissionais de saúde de forma que o público alvo os pacientes sejam 

beneficiados”. (P23) 
 

“Espero que tudo o que fazemos dê seus respectivos resultados de forma 

positiva, dando frutos e que a população perceba as mudanças ocorridas 

a cada dia. Para que possamos tratar do paciente de forma integral, com 

prevenção em saúde. Que não fiquemos apenas na medicação, mas 

trabalhando para que não haja, ou previnam-se as doenças e os 

transtornos ocasionados pela mesma”. (P61) 
 

“Que me auxilie a desenvolver minhas atividades profissionais com maior 

qualidade, competência, habilidades de forma atualizada, tendo impacto 

positivo na recuperação, reabilitação, promoção da saúde do paciente.” 

(P77) 
 

“Espero que com a educação permanente a união da equipe e o trabalho 

em conjunto melhore, melhore também o vínculo paciente e servidor, 

também que o profissional bem capacitado tem melhor condições para 

atender”. (P102) 
 

“EPS serve para além de unir a equipe, ressaltar pontos positivos e 

negativos de cada um, se bem conduzida a mesma beneficiará todos os 

profissionais principalmente o paciente”. (P17) 
 

Melhora na qualidade de 

assistência e da saúde do 

paciente. 
 

“A EPS, só tende a melhoria do serviço de atenção básica e para o 

paciente tão necessitado.” (P23) 
 

Melhora nos cuidados com o paciente, qualidade no tratamento e 
interação com o paciente”. (P12) 
 

Melhora da qualidade em saúde dos pacientes e redução do índice de 

doenças crônicas como HAS, DM, ICC, psicopatias”. (P1) 

Qualificação crescente dos profissionais das equipes, que com isto terá 

que refletir na maior qualidade da atenção oferecida à população, 

possibilitando-lhe melhores condições de saúde e qualidade de vida”. 

(P28) 
 

“É a principal forma para se abordar mudanças, e esses novos 

mecanismos planejados pela equipe toda unidade desenvolvem 

compromisso e motivação para uma saúde com mais qualidade aos 
usuários do sistema.” (P58) 
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 Conteúdo extraído da entrevista com o gestor: 
 

(…) “É base de tudo para qualquer tipo de mudança, então a partir do momento que eu tenha a EPS e tenha 

uma equipe que tenha um entendimento maior das condições de saúde do usuário, ela vai conseguir repassar 

isso melhor ao usuário [...] é a base para que todos os servidores possam estar atualizados, ou ter um 

conhecimento mínimo que possa levar melhoria da saúde do usuário (G1)”. 

 

Devido à grande evolução no decorrer dos últimos anos, tanto na área de estudos 

cientificos, tecnologias aliadas a saúde, e mudanças nos modelos de assistência da saúde 

pública, é imprescindivel um olhar atento ao processo de formação dos profissionais da saúde, 

visando a qualificação e um ajuste do profissional as novas demandas dos serviços de saúde, 

bem como o olhar ampliado acerca do centro do cuidado, a pessoa (SILVA; SEIFFERT, 2009). 

O termo “cuidado centrado na pessoa” é utilizado para muitos princípios e ações, entretanto, 

não existe ainda consenso em sua definição. Isso se deve porque o cuidado centrado na pessoa 

é uma temática que surgiu a pouco tempo e se encontra em evolução (THE HEALTH 

FOUNDATION, 2016). 

Quando nos referimos ao cuidado centrado na pessoa, reportamos aos  trabalhadores  

de saúde atuando em conjunto com os usuários dos serviços de saúde. Essa interação auxilia 

os usuários a desenvolverem  aptidões, confiança e conhecimento  do que necessitam para 

controlar e tomar decisões sobre sua própria saúde e cuidado de forma ativa.  Dessa maneira, 

o cuidado é coordenado e adaptado às necessidades  de cada pessoa de forma individualizada. 

Além disso os autores relatam que o cuidado de saúde é muitas vezes prestado “para” as 

pessoas, e não “com” pessoas, sendo relevante dessa forma uma participação mais vigorosa 

do paciente no cuidado.  Entretanto, sabe-se que  existe ainda uma grande dificuldade em 

incluir os pacientes nas decisões e os objetivos propostos em seu cuidado, deles são vistos 

apenas em termos de resultados clínicos específico (THE HEALTH FOUNDATION, 2016). 

A Health Foundation (2016)  identificou quatro princípios que devem ser empregados 

no cuidado e estão relacionados ao cuidado centrado na pessoa: 

“1. Assegurar que as pessoas sejam tratadas com dignidade,   compaixão e 
respeito.2.Oferecer um cuidado, apoio ou tratamento coordenado.3.Oferecer um 

cuidado, apoio ou tratamento personalizado. 4. Apoiar as pessoas para que 

reconheçam e desenvolvam as suas próprias aptidões e competências, a fim de terem 

uma vida independente e plena (p.6). 

 

O uso de metodologias ampliadas de cuidado faz parte do esforço  dos profissionais de 

saúde em desenvolver ações de saúde humanizadas, como a construção de uma clínica 

ampliada e integrada, capaz de atender o usuário como sujeito, visando ao seu esclarecimento, 
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ao desenvolvimento de sua capacidade de enfrentamento e à sua resiliência frente às situações 

vividas (FUZIKAWA, 2013).  

A humanização é a valorização dos usuários, profissionais e gestores no processo de 

saúde. É necessário valorizar os sujeitos fomentando maior autonomia e ampliação da sua 

capacidade de transformar seus contextos de vida. Através da corresponsabilização, criação 

de vínculos, participação do usuário  nos processos de gestão e de produção de saúde 

(BRASIL, 2019). 

As ESF valorizam a participação da população, pois acredita-se que a mesma é capaz 

de  promover uma nova relação entre os sujeitos, onde profissionais e usuários dos serviços de 

saúde podem e devem ser produtores e construtores de uma vida mais saudável. Este 

envolvimento  só é possível por um processo humanizado, integrado e transversal entre os 

diferentes saberes no qual cada um contribui com o seu conhecimento  e com conjunto 

possibilitam uma interação efetiva pela valorização das diferentes experiências e expectativas 

de vida (BRASIL, 2001).  

Em relação as falas dos entrevistados e da respostas dos participantes, grande parte se 

preocuparam com o aumento da qualidade dos serviços oferecidos a população, isso reflete 

um olhar sensivel as necessidades de melhoria e qualificação nos processos de formação, 

visando proporcionar um melhor atendimento à população. 

O Ministério da Saúde (2014) relata a necessidade da criação de espaços que 

possibilitem que os gestores e trabalhadores possam se encontrar, compartilhar experiências e 

constituir uma rede colaborativa voltada para a melhoria das condições de trabalho e da 

qualidade da Atenção à Saúde prestada à população. Portanto, acredita-se que a EPS pode 

fomentar esses espaços de compartilhamento, construção, troca e transformação do processo 

de trabalho, respondendo as demandas atuais. 
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Núcleo Temático IV – “Processos de formação profissional existentes no 

Município”. 

Das análises dos relatos dos participantes emergiu uma categoria com três subcategorias no 

Núcleo Temático IV - Processos de formação profissional existentes no Município.  

Quadro 5. Categorias emergentes do Núcleo Temático IV - Processos de formação profissional 

existentes no Município Umuarama, 2018 (N=4). 

Categorias Subcategorias 
1. Processos de Formação 

Profissional no Município  

- Situação atual dos processos formativos 

- Intencionalidades de um programa de EPS 

- Equívoco na compreensão de EPS nas ações realizadas.  
 

Quadro 5A. Conteúdos expressos na categoria “Processos de Formação Profissional no 

Municipio”, com as subcategorias, Umuarama, 2018 (N=4). GESTORES. 

Categoria 1- Processos de Formação Profissional no Município 
Subcategorias Conteúdos 

Situação atual dos processos 

formativos 

 

 

 

  

  

(...)“Olha ... um tempo atrás existia um programa na regional da saúde voltado 

para realização tanto da educação continuada quanto da educação permanente, 

mas ela não era tão efetiva [...] em 2016 o programa foi parado pela regional 

e, posteriormente, foi incluída na agenda das ESF um período para que 

houvesse essa EPS na própria unidade, para que houvesse um trabalho e para 

que de fato fosse efetivado a EPS. Atualmente vimos que isso não teve o 

resultado esperado, e está sendo reavaliado essa forma”. (G1) 
 

(...) “Podemos perceber da necessidade eram as capacitações no 

decorrer do ano passado e no decorrer desse ano a gente foi tendo que 

implementar, frente a algumas ações dentro de uns programas, 

principalmente no programa da ESF”. (G2) 
 

(...) “eu não me lembro de ter nenhuma ação, porque nós não temos 

nenhum programa de educação permanente implantado no Município. 

O programa implantado a gente não tem, mas pretende-se que tenha a 
partir de Janeiro de 2019 (G3)”. 
  

Intencionalidades de um 

programa de EPS 

  

(...) “Primeiramente nós pensamos em formar um núcleo de atendimento, onde 
nós pudéssemos fazer uma capacitação e, também, através de uma coordenação 
estar desenvolvendo habilidades dentro das unidades básicas de saúde, isso é 
que a gente planejou e vai conseguir! (G2)”.  
 

(...) “A princípio pensamos em trabalhar com capacitação com os 

profissionais e adequação de condutas... como: estratificação de risco, 

doenças crônicas não transmissíveis, programas de saúde que visam 

uma atenção diferenciada (G4)”.  
 

(...) “Não possuímos um programa implantado, mas temos planejado a 

implantação de um programa para no que vem, que visa a participação 

de todos os profissionais, neste ano (G4)”. 

Equívoco na compreensão de 

EPS nas ações realizadas. 

(...) “Foram passados como educação permanente: palestras 

motivacionais, palestras de agente comunitário, muitas palestras...[...] 

a gente teve um curso que era educação permanente sobre a introdução 

das plantas medicinais, na outra gestão... Nesta gestão foi implantado o 

grupo de tabagismo, que inclusive as pessoas que foram capacitadas 

foram capacitando os outros profissionais da mesma categoria 

professional (G3)”. 

(...) “Foram realizadas várias palestras com as diversas áreas 

profissionais, também videoconferências na regional de saúde sobre 

vários temas (G4)”. 
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 Podemos visualizar nas falas dos gestores uma falta de aproximação conceitual 

com os princípios da EPS, o que sinaliza também uma aproximação com o estudo realizado por 

Nicoletto et al., (2013) onde relata na sua pesquisa que a compreensão dos gestores municipais 

sobre a EPS foi insuficiente, entretanto, relatam que o comprometimento deles com a política 

constitui uma das condições fundamentais para a continuidade do movimento de 

implementação da EPS no Estado do Paraná. 

 Foi possível identificar nos relatos, intencionalidade da formação contínua, o que 

é favorável para a criação de um programa de EPS.  

 Entretanto, são necessárias algumas mudanças de concepções e práticas de saúde. 

Ambas dependem da ruptura com a alienação do trabalho, do resgate da possibilidade de 

produzir conhecimento a partir das práticas e da democratização da gestão e dos processos de 

trabalho (SILVA, OGATA, MACHADO, 2007). 

 Neste contexto, para o desenvolvimento da EPS é necessário um olhar diferenciado 

dos gestores em relação ao processo de trabalho buscando proporcionar mudanças conforme as 

necessidades demandadas do SUS,  buscando soluções criativas e resolutivas em conjunto com 

as equipes, estimulando os processos de inovação e aprendizagem significativa. É importante 

que o olhar desses profissionais e gestores estejam centrados na pessoa, para promover a 

integralidade e qualidade da prestação da assistência (MEDEIROS, et al., 2010). 

 Agrelli e Peduzzi (2016) afirmam que: 

“mudanças na perspectiva da prática interprofissional colaborativa se darão à medida 

que, efetivamente, as práticas de saúde estiverem focadas nos usuários, e, portanto, 

orientadas às suas necessidades de saúde de forma integral. O que significa que o 

exercício cotidiano de trabalho dos diferentes profissionais se configure de forma 
colaborativa e em parceria com usuários, famílias e comunidade (p.912). 

 

             Silva, Ogata e Machado (2007)  relatam que para atender um programa na perspectiva 

da EPS é imprescindível estabeler um modelo de formação que proporcione a integralidade do 

cuidado, alicerçado na aprendizagem significativa, problematização e reflexão em cima das 

práticas. 

 Reeves (2009) refere que a à educação permanente interprofissional (CIPE - 

Continuing Interprofessional Education, p. 143) é realizada após a formação inicial em uma 

profissão, quando os membros de duas ou mais profissões da saúde e /ou cuidados sociais 

aprendem com, de e sobre o outro para melhorar a colaboração e a qualidade do atendimento. 

É o meio pelo qual os profissionais de saúde, aprendem sobre os outros, formal e 
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informalmente, para melhorar sua prática coletiva e cultivar uma colaboração mais efetiva. São 

aplicados princípios da EIP comumente utilizada por meio de mídia. Esta abordagem, pode ser 

melhorada por leitura orientada ou auto-dirigida, também por meio de ensino aberto, a distância, 

e durante oficinas, seminários, conferências ou cursos. Não há uma forma  preferível nem 

exclusiva, cada abordagem complementa as outras. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento desta pesquisa, que teve por objetivo analisar a percepção de 

profissionais e gestores das equipes da Estratégia Saúde da Família sobre a Educação 

Permanente em Saúde, na perspectiva do trabalho em equipe e da prática colaborativa, foi 

possível refletir acerca do processo de formação em saúde ancorada nos princípios e 

pressupostos da EIP e da PC, que faz emergir o desafio do desenvolvimento de competências 

para o trabalho em equipe e a prática colaborativa, e a construção de um programa de EPS que 

esteja embasado nestes princípios. 

Outros estudos como o realizado por Vilela e Amado (2018) utilizando a escala RIPLS 

também indicaram prontidão da equipe ao trabalho interprofissional e prática colaborativa no 

primeiro e terceiro fator (trabalho em equipe e colaboração e atenção centrada no paciente) no 

segundo fator demonstrou situação preocupante em duas abordagens. Este estudo corrobora 

com os resultados encontrados nesta pesquisa. 

 Foi possível visualizar, a partir da leitura utilizada na construção do referencial da 

teórico da pesquisa, que existe uma real necessidade de uma formação diferenciada dos 

profissionais de saúde  para o desenvolvimento de competências relacionadas ao trabalho em 

equipe e a prática colaborativa, além da necessidade de propiciar a sensibilização dos 

profissionais quanto a relevância da EPS na perspectiva da EIP e PC, Dessa forma, acredita-se 

que seja possível uma atuação profissional que esteja alinhada às  demandas da população local, 

e que venha ao encontro dos princípios e diretrizes do SUS. 

Acreditando que a EIP contribui para o processo de formação de profissionais da saúde, 

preparando-os para uma atuação integrada em equipe, na qual a colaboração e o reconhecimento 

da interdependência das áreas que predominam frente à competição e à fragmentação 

(PEDUZZI et al., 2013), fica claro que o debate sobre EIP e PC deva ocorrer de maneira 

integrada e compartilhada nos serviços de saúde. 

Na análise da percepção dos profissionais e gestores em relação aos fatores que compõe 

o instrumento RIPLS, verificou-se uma disponibilidade para o trabalho e colaboração, 

fortalecimento da identidade profissional e uma ampliação do olhar profissional relacionado à 

atenção centrada no paciente. 

Entretanto, existem dados que sinalizam para uma necessidade de melhor entendimento 

em relação as percepções relacionadas ao papel profissional, necessitando de um olhar atento 

dos gestores no processo formativo direcionado para uma melhor compreensão em relação a 

assertiva A10, A20, A21, A22.  
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Também em relação a assertiva A10 do instrumento por ser adaptado de Peduzzi (2015), 

onde a autora relata que “O Fator 1 ‘Trabalho em equipe e colaboração’ com 14 itens (dentre 

eles a assertiva A10 do nosso instrumento “Habilidades para solução de problemas clínicos só 

devem ser aprendidas com profissionais do meu próprio curso”)  está relacionado a atitudes 

positivas e disponibilidade para aprendizado compartilhado, trabalho em equipe, colaboração, 

confiança e respeito em relação a estudantes de outras áreas profissionais” (PEDUZZI, et al., 

2015 p.10). No estudo realizado pela mesma esta assertiva não obteve pontuação invertida, 

dessa forma, no instrumento aplicado também não foram invertidas, entretanto, cabe ressaltar 

que a assertiva tem uma conotação negativa e demonstra uma atitude não favoravel a EIP e 

EPS, cabe ressaltar a necessidade de novos estudos para melhor investigação em relação um 

olhar para a assertiva que nos demonstra que deveria no instrumento ter uma conotação 

negativa, logo pontuação invertida. 

Além disso, como resultado da pesquisa e respondendo ao último objetivo específico, 

na entrevista de aprofundamento foi visualizado que não existe um programa instituído 

atualmente no Munícipio de EPS, que seja eficiente. Entretanto, há a idealização de um 

programa por parte dos gestores, os quais acreditam na relevância de um programa, 

necessitando maior aproximação e aprofundamento teórico-conceitual e metodológico com a 

proposta da PNEPS, EIP e PC. 

Acredita-se que a dificuldade de implementação da Educação Permanente em saúde nas 

ESF no Município, esteja relacionada à falta de conhecimento suficiente sobre a relevância da 

e EPS na abordagem da EIP, na melhoria dos processos de trabalho, no trabalho em equipe e 

prática colaborativa e consequentemente na qualidade da assistência ao usuário, o que supriria 

muito a demanda de reclamações e necessidades de aprimoramento no Município.  

Além disso, pela falta de formação e aprimoramento das pessoas envolvidas na gestão 

das ESF na criação e desenvolvimento de processos formativos aos profissionais do SUS e 

também pela rotatividade de gestores o que dificulta o processo e continuidade do trabalho. 

Também falta de ajuste de processos de formação com a demanda real de cada ESF, além dos 

processos ocorrerem de forma uniprofissional, dividindo, portanto, os profissionais quanto sua 

categoria. Conforme relata Lima, Albuquerque, Wenceslau (2014) em sua pesquisa pelas 

principais dificuldades para implementação da EPS estão à falta de metodologia adequada, 

sendo centrada predominantemente no modelo tradicional de ensino, as atividades propostas 

são fragmentadas de acordo com a profissão/ especialidade não integrando a equipe 
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multidisciplinar, além de não ser baseada em problemas de saúde relevantes na atenção à saúde 

do usuário. 

No desenvolvimento da pesquisa algumas dificuldades foram encontradas em relação 

ao agendamento de horário com as equipes das ESF, bem como gestores, além da não 

familiaridade dos profissionais com o instrumento tipo “Likert”. Houve dificuldades em relação 

ao entendimento acerca da EPS, EIP e PC. Ademais, houve grandes momentos de aprendizagem 

e construção de conhecimentos, tanto no decorrer do estudo em relação aos marcos teóricos, 

quanto com as experiências vivenciadas e compartilhadas com os diversos profissionais que 

tive o prazer de conviver. Além disso, nesse momento, possuindo uma grande responsabilidade 

futura, em construir uma proposta de Programa de EPS, que venha ao encontro das necessidades 

dos trabalhadores e que promova a transformação das práticas profissionais, retribuindo ao 

SUS, aos Ministérios da Saúde e Educação e à sociedade, todo investimento realizado por meio 

do Mestrado Profissional do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde. 

Como produto dessa pesquisa, propõe-se a criação de um Programa de Educação de 

Permanente em Saúde (EPS) no Município de Umuarama – PR, com ênfase no trabalho em 

equipe e prática colaborativa. Acredita-se que a criação de um Programa de EPS pode fomentar 

espaços para a EIP e PC que em conjunto com a EPS são estratégias que podem proporcionar 

a transformação significativa e mudanças de atitudes, possibilitando espaços de reflexão sobre 

as práticas, tomada de decisões, transformação e aprimoramento, tendo como meta a 

possibilidade de melhorias na qualidade da assistência à população. 

Acredita-se que a EPS aplicada com abordagem na EIP e na PC tem potencial de 

construir novos horizontes aos profissionais e gestores das ESF, podendo, a partir de um 

planejamento minucioso preparar a força de trabalho para o efetivo trabalho em equipe e prática 

colaborativa, no sentido de melhorar a resolutividade das demandas de saúde e a qualidade da 

atenção aos usuários, no Município de Umuarama-PR. 

De acordo com todo o exposto, acredita-se que o estudo em questão dispõe de 

informações relevantes que permitem identificar inúmeras potencialidades na formação em 

saúde dos trabalhadores do SUS no âmbito das ESF, possuindo como uma proposta a reflexão 

acerca dos processos formativos voltados aos trabalhadores do SUS, bem como, a perspectiva 

dos trabalhadores a respeito da EPS, EIP e PC, também as fragilidades e sugestões encontradas 

para a implementação de um Programa de EPS na ESF. 

Considera-se que ainda há muitos horizontes a serem construídos acerca do tema da EPS 

na perspectiva da EIP e PC, sendo necessário um estudo mais aprofundado no quesito de 
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implementação e acompanhamento de programas eficientes de EPS na perspectiva da EIP de 

acordo com o perfil de trabalho das equipes de saúde da família, pois podem surgir diferentes 

resultados e estratégias de “como fazer”  individualizados, em conformidade com os cenário e 

a formação dos profissionais. Porfim, acredita-se que a criação de uma escala Brasileira, 

adaptada as realidades culturais individualizadas ao País seria de grande relevância para ampliar 

o olhar quanto a EIP, PC e Trabalho em Equipe, proporcionando um reflexo positivo no avanço 

das pesquisas sobre a temática e beneficiando a comunidade em geral. 
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APÊNDICE I - Carta de Pedido para Autorização de Pesquisa 

Ilmo Sra. ________________________ 

Coordenadora da Atenção primária em Umuarama. 

Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa intitulada “Percepção de 

profissionais e gestores das equipes da Estratégia Saúde da Família sobre a educação 

permanente em saúde, na perspectiva do trabalho em equipe e da prática colaborativa” a ser 

realizada nas Estratégias Saúde da Família do Município com os profissionais ali atuantes, e na 

secretaria de saúde com a gestão da atenção primária em saúde. Será realizada pela Srta. Juliana 

Nunes Fernandes, mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da 

Saúde, que está sendo desenvolvida no Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em 

Saúde (CEDESS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob orientação da Profa. 

Dra Rosana Ap Rossit. 

  O objetivo desta pesquisa é analisar a percepção dos gestores e profissionais da 

Estratégia da Saúde da Família sobre a Educação Permanente  e a influência sobre as práticas 

profissionais, através da aplicação de instrumento em escala tipo Likert, e entrevista 

semiestruturada, a fim de desenvolver um programa de formação e desenvolvimento 

profissional com estratégias educativas e gerenciais capazes de disseminar sistematicamente a 

relevância da Educação Permanente em Saúde no âmbito do trabalho das ESF. Os participantes 

deste estudo serão profissionais integrantes da Estratégia Saúde da Família do Município e os 

gestores da Atenção primária em saúde. 

Ao mesmo tempo, pedimos autorização para que o nome dessa instituição possa constar 

no relatório final bem como em futuras publicações na forma de artigo científico.  

Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo de acordo com 

a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 466/12 que trata da Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos. Salientamos ainda que tais dados serão utilizados tão somente para 

realização deste estudo. Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Diretoria, 

agradecemos antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos 

que se fizerem necessários.         

São Paulo, 27 de Novembro de 2017. 
 

__________________________ 

Juliana Nunes Fernandes 

Pós- Graduanda do Mestrado Profissional Ensino em Ciências da Saúde– 

CEDESS 

Universidade Federal de São Paulo 

 

                                               _____________________________ 

            Prof. Dra. Rosana Rossit 

Orientadora do Projeto 

Universidade Federal de São Paulo 

 

( ) Concordamos com a solicitação  

( )Não concordamos com a solicitação                                                                                   



78 
 

 

APÊNDICE II– TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Essas informações estão sendo fornecidas para autorização da sua participação voluntária no estudo 
“Percepção de profissionais e gestores das equipes da Estratégia Saúde da Família sobre a educação permanente, 

na perspectiva do trabalho em equipe e da prática colaborativa” que está sendo desenvolvida no Programa de 

Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde, do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em 

Saúde (CEDESS), da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob orientação da Profª. Drª. 
Rosana Aparecida Salvador Rossit, que tem por objetivo analisar a percepção dos gestores e 

profissionais da Estratégia da Saúde da Família sobre a Educação Permanente e a influência sobre as 

práticas profissionais no Município de Umuarama – PR. O(A) senhor(a) está sendo convidado(a) a 
responder um instrumento em escala Likert e uma entrevista semi-estruturada, a fim de posteriormente 

desenvolvermos um programa de Educação Permanente em saúde. O tempo que irá dispor para 

responder o instrumento será de aproximadamente 15 minutos.  
Risco, de acordo com a Resolução Normativa 466/12, do CNS/MS, é a possibilidade de danos à 
dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer 

fase de uma pesquisa e dela decorrente. Esta pesquisa, por não fazer uso de procedimentos cirúrgicos, 

uso de medicamentos, coletas biológicas ou tratamentos químicos, é considerada de risco mínimo para 
o participante. Caso se sinta prejudicado(a) ou desrespeitado(a), poderá, conforme o termo de 

consentimento livre e esclarecido, retirar a participação da pesquisa a qualquer momento, ou, obter todas 

as informações que se fizerem necessárias junto à pesquisadora. 
O(A) senhor(a) não receberá nenhum benefício direto. Não haverá despesas pessoais para o(a) senhor(a) 
em qualquer fase do estudo. Também não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. 

Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 
Esclarecimento de dúvidas. O(A) senhor(a) pode fazer todas as perguntas que julgar necessárias durante 
e após o estudo e  terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa.  
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Enfermeira Juliana Nunes Fernandes 
que poderá ser contatada pelo telefone (45) 9 9153 0790 e pelo email juliananunesfernandes@gmail.com 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo – Prof. Francisco de Castro, 

n: 55, - 04020-050. São Paulo – SP, (11) 5571-1062, FAX: (11) 5539.7162 – e-mail: 
CEP@unifesp.edu.br. 
A qualquer momento você poderá pedir os esclarecimentos que achar necessário à pesquisadora. 
Garantia de sigilo e privacidade. As informações relacionadas ao estudo são confidenciais e qualquer 
informação divulgada em relatório ou publicação será feita sob forma codificada, para que a 

confidencialidade seja mantida. A pesquisadora garante que seu nome não será divulgado em hipótese 

alguma. Fica assegurado também o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados da pesquisa. 
Os resultados poderão ser publicados em eventos científicos, periódicos, livros, sendo garantido o sigilo 

à sua identificação e a dos demais participantes. 
Participação voluntária. A sua participação neste estudo é voluntária e o(a) senhor(a) terá plena e total 

liberdade para desistir a qualquer momento, sem que isso acarrete qualquer prejuízo. É garantida a 
liberdade da retirada do seu consentimento a qualquer momento durante a pesquisa.  
 

Eu, _______________________________________________, acredito ter sido suficientemente 

esclarecido a respeito das informações que li, descrevendo o estudo “Percepção de profissionais e gestores 

das equipes da Estratégia Saúde da Família sobre a educação permanente, na perspectiva do trabalho em equipe e 

da prática colaborativa”  Eu concordo em participar desta pesquisa de forma livre e esclarecida, ficando 

claros os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade 

e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas 

mailto:juliananunesfernandes@gmail.com
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pessoais e que não haverá compensação financeira relacionada à minha participação, e que tenho 

garantia do acesso aos dados quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo 
e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 

ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 
Declaro também não possuir nenhum grau de dependência profissional ou educacional com os 

pesquisadores envolvidos nesse projeto (ou seja, os pesquisadores desse projeto não podem me 
prejudicar de modo algum no trabalho ou nos estudos), não me sentindo pressionado(a) de nenhum 

modo a permitir a minha participação nessa pesquisa. 
O TCLE está sendo disponibilizado em duas vias originais, sendo uma para ficar com o participante e 
outra para ficar com o pesquisador. 
Umuarama, _____ de _______________ de 2018. 
 

 

Nome:________________________________________________ 
Assinatura do participante: ________________________ 

Data    
        /       /______   

 

 

Pesquisador: Juliana Nunes Fernandes  
Assinatura do pesquisador: ________________________ 

Data    
        /       /______   
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APÊNDICE III – Roteiro de Entrevista semiestruturada 

 

Eles  concordaram e assinaram o TCLE em duas vias conforme Comitê ética 

Boa tarde, Muito obrigada por sua presença iremos começar a nossa entrevista, a mesma será 

gravada você autoriza a gravação de sua entrevista? 

Peço para assinar o TCLE novamente com sua autorização 

É necessário explicar que após isso transcrita, garantimos o sigilo de todas informações 

colhidas. 

 

As questões a seguir são abertas e você possui permissão para discorrer acerca do tema 

Sobre a educação permanente em saúde, você poderia me dizer quais as ações que já foram 

implementadas, no Município, para promover processos de formação dos trabalhadores das 

Estratégias Saúde da Família do Município? (lembrete: poderá ser referente a gestão atual ou 

em outras gestões) 

  

Em relação à atual Gestão, quais ações foram planejadas ou implementadas em relação à 

Educação permanente em saúde nas Estratégias Saúde da Família? 

  

Na sua opinião, como as ações implementadas (de Educação permanente em saúde) podem 

influenciam mudanças nos processos de trabalho? 

 

Em relação ao instrumento preenchido previamente, preciso de informações adicionais para 

aprofundamento de alguns aspectos: 

O que você poderia me dizer sobre a afirmativa “Habilidades para solução de problemas 

clínicos só devem ser aprendidas com profissionais da minha própria área de conhecimento”? 

Na sua opinião, como integrante de uma da Estratégias Saúde da Família, qual a principal 

função do seu papel profissional? 

Como Gestor, quais seriam as principais responsabilidades dos profissionais destas equipes? 

Na implementação de um programa efetivo de Educação Permanente em Saúde no Município, 

quais seriam os principais: 

Desafios, benefícios, sugestões. 

 Desde já agradecemos sua colaboração. Muito obrigada. 
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APÊNDICE IV. Quadros sinópticos. 

 

Participante Unidade de Contexto Unidade 

de 

Registro 

Categorias Sub-Categorias 
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APÊNDICE V – Readiness for Interprofissional Learning Scale (RIPLS)     
 

Instrumento de coleta de dados 
 

Dados pessoais 
 
Idade:  
(  ) menos que 20 anos  
(  ) 20 a 30 anos 
( ) 30 a 40 anos 
(  ) mais que 40 anos 
 
Sexo:  (  ) Masculino                    (  ) Feminino. 
 
Grau de escolaridade: 
(  ) ensino médio e/ou técnico completo 
(  ) ensino superior completo 
(  ) especialização em: ________________________________ 
(  ) mestrado 
( ) doutorado 
( ) pós doutorado. 
 
Tempo de exercício profissional: 
(  ) 1 a 5 anos 
( ) 6 a 10 anos 
( ) 11 a 20 anos 
(  ) mais que 20 anos. 
 
Tempo de trabalho nesta instituição ( ESF):  
(  ) 01 a 02 anos 
(  ) 03 a 05 anos 
(  ) de 06 a 10 anos 
(  ) acima de 10 anos. 
 
Função que exerce nesta instituição: _____________________________________________ 
 
Já exerceu cargos de gestão? (  ) sim  (  ) não. Em qual função __________________ 
Por quanto tempo? __________________ 
 
Na sua percepção, o que entende por Educação Permanente em Saúde? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

___________________________ 
Como profissional dos serviços de saúde, o que você espera de um Programa de Educação Permanente 
em Saúde? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 
Indique as potencialidades, fragilidades e sugestões para um Programa de Educação Permanente em 

Saúde: 
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POTENCIALIDADES FRAGILIDADES SUGESTÕES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 
Como a Educação permanente em Saúde pode influenciar sua prática profissional, na perspectiva do 

trabalho em equipe e prática colaborativa?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________ 
Para as próximas questões leia atentamente as afirmações que estão dentro do quadro e indique seu grau 
de concordância com cada uma delas. Marque com o “X” SOMENTE uma opção. 

Grau de concordância 
CT Concordo Totalmente 
IC Inclinado a Concordar 
ID Inclinado a Discordar 
DT Discordo Totalmente 

 
É importante lembrar que não existe alternativa certa ou errada, o objetivo é analisar a disponibilidade 
para o trabalho em equipe e a prática colaborativa. 
 

Assinale somente uma alternativa em cada assertiva  CT IC ID DT 
1. A aprendizagem junto com outros profissionais  ajudará a me tornar um 

participante mais efetivo de uma equipe de saúde  
    

2. Em última análise os pacientes seriam beneficiados se profissionais da área 

da saúde trabalhassem juntos para resolver os problemas dos pacientes 
    

3.Aprendizagem compartilhada com outros profissionais da área da saúde 

aumentará minha capacidade de compreender problemas clínicos. 
    

4.A aprendizagem junto com outros profissionais da área da saúde durante a 

formação melhoraria os relacionamentos após a formação  no campo 
profissional 

    

5.Habilidades de comunicação deveriam ser aprendidas junto com outros 

profissionais da área da saúde 
    

6.A aprendizagem compartilhada me ajudará a pensar positivamente sobre 
outros profissionais 

    

7.Para que a aprendizagem em pequenos grupos funcione, os profissionais 

precisam confiar e respeitar uns aos outros  
    

8.Habilidades de trabalho em equipe são essenciais na aprendizagem de todos 
os profissionais da área da saúde 

    

9.A aprendizagem compartilhada me ajudará a compreender minhas próprias 

limitações 
    

10. Habilidades para solução de problemas clínicos só devem ser aprendidas 
com profissionais do meu próprio curso. 

    

11.A aprendizagem compartilhada com profissionais de outras profissões da 

saúde  ajudará a me comunicar melhor com os pacientes e outros profissionais 
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12.Gostaria de ter a oportunidade de trabalhar em projetos, em pequenos grupos, 

com profissionais de outras profissões da saúde 
    

13.A aprendizagem compartilhada ajudará a esclarecer a natureza dos 
problemas dos pacientes 

    

14.A aprendizagem compartilhada durante a graduação me ajudará a tornar-me 

um profissional que trabalha melhor em equipe 
    

15.Não quero desperdiçar meu tempo aprendendo junto com profissionais de 
outras profissões da saúde 

    

16.Não é necessário que profissionais da área da saúde aprendam juntos     

17. A função dos demais profissionais da saúde é principalmente apoio aos 

médicos 
    

18.Preciso adquirir muito mais conhecimentos e habilidades que profissionais 

de outras profissões da saúde 
    

19.Eu me sentiria desconfortável se outro profissional da área da saúde soubesse 

mais sobre um tópico do que eu 
    

20.Serei capaz de usar frequentemente o meu próprio julgamento no meu papel 

profissional (autonomia profissional)  
    

21.Chegar a um diagnóstico é o principal função do meu papel profissional 

(objetivo clínico) 
    

22.Minha principal responsabilidade como profissional é tratar meu paciente 

(objetivo clínico) 
    

23.Gosto de entender o problema na perspectiva do paciente (situação do 

paciente)  
    

24.Estabelecer uma relação de confiança com meus pacientes é importante para 

mim (situação do paciente) 
    

25.Procuro transmitir compaixão aos meus pacientes (situação do paciente)      

26.Pensar no paciente como uma pessoa é importante para indicar o tratamento 
correto (situação do paciente) 

    

27.Na minha profissão são necessárias habilidades de interação e cooperação 

com os pacientes (situação do paciente) 
    

Instrumento adaptado aos profissionais atuantes na Estratégia Saúde da Família, revalidado 

por Peduzzi et al. (2015).  

 

Obrigada pela sua participação! 
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ANEXO I– Carta de Anuência 
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ANEXO II – Comitê de Ética 
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ANEXO III 
 
 

Tabela 5. Medidas descritivas dos respondentes das Equipes Saúde da Família e gestores quanto aos 

domínios da escala Readiness for Interprofessional Learning  (RIPLS), quanto a disponibilidade para o 
trabalho em equipe, Umuarama, Paraná, 2018 (N=118). 

 

Profissões  Trabalho em 

equipe 
e colaboração 

Identidade 

profissional 

Atenção à saúde 

centrada no 

paciente 

Profissionais 

das ESF 

Média 3,61 3,16 3,80 

Desvio-padrão 0,29 0,46 0,33 

Mínimo 2,64 2,00 2,60 

Máximo 4,00 4,00 4,00 

Gestor 

Atenção 

Primária 

Média 3,75 3,35 3,55 

Desvio-padrão 0,17 0,26 0,53 

Mínimo 3,64 3,00 2,80 

Máximo 4,00 3,63 4,00 

Total Média 3,62 3,16 3,79 

Desvio-padrão 0,29 0,45 0,34 

Mínimo 2,64 2,00 2,60 

Máximo 4,00 4,00 4,00 
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Tabela 6. Organização da questão norteadora, objetivos e métodos.  

 

 

 

 

 

QUESTÃO NORTEADORA OBJETIVOS ESPECÍFICOS MÉTODO 

Qual a percepção dos profissionais 

e da gestão das equipes da 

Estratégia Saúde da Família sobre 

Educação Permanente em Saúde, 

na perspectiva do trabalho em 

equipe e da prática colaborativa? 

 

Analisar a percepção de profissionais e 

gestores das equipes da Estratégia Saúde da 

Família sobre a Educação Permanente em 

Saúde, na perspectiva do trabalho em equipe 

e da prática colaborativa. 

 

 

Questões contidas no 

instrumento para 

preenchimento. 

 

 

Os profissionais de saúde e gestores 

das equipes da Estratégia Saúde da 

Família estão abertos para o 

trabalho em equipe e a prática 

colaborativa? 

 Analisar a disponibilidade dos profissionais 

e gestores das equipes Estratégia da Saúde da 

Família para o trabalho em equipe e a prática 

colaborativa no Município de Umuarama-

PR.  

 

 

Instrumento RIPLS em 

escala Likert  
 

 

 

Quais as potencialidades, 

fragilidades e sugestões são 

apontadas pelos integrantes das 

equipes Estratégia Saúde da 

Família para a Educação 

Permanente em saúde para o 

trabalho em equipe e prática 

colaborativa?  

 

Identificar as potencialidades, fragilidades, e 

sugestões dos integrantes das equipes 

Estratégia Saúde da Família em relação à 

Educação Permanente em Saúde, com 

enfoque no trabalho em equipe e prática 

colaborativa. 

Questões contidas no 

instrumento para 

preenchimento. 

Quais ações a gestão da Atenção 

Primária planejou e/ou 

implementou, nas equipes da 

Estratégia Saúde da Família do 

município de Umuarama – PR, para 

o desenvolvimento da Educação 

Permanente em Saúde, na 

perspectiva do trabalho em equipe e 

da prática colaborativa? 

 

Identificar, com os gestores, as ações 

planejadas e/ou implementadas para o 

desenvolvimento da Educação Permanente 

em Saúde, na perspectiva do trabalho em 

equipe e prática colaborativa para os 

profissionais da Estratégia da Saúde da 

Família. 

Entrevista semi-

estruturada. 


