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RESUMO

Os processos normativos das organizações formais para formação de recursos
humanos no Sistema Único de Saúde apontam para diferentes concepções de
educação na saúde, onde terminologias como educação continuada e educação
permanente em saúde tem convivido num mesmo espaço de tempo, por vezes
sendo fator de confusão no imaginário dos profissionais. Com a implantação da
Política Nacional de Educação Permanente, tem se a definição da mesma como
aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece no cotidiano das pessoas e das
organizações. O objetivo dessa pesquisa foi analisar as atividades educativas
realizadas pelas unidades de saúde do município de Jataí na perspectiva da política
nacional de educação permanente em saúde. Optou-se por um estudo descritivo,
retrospectivo com análise documental das atividades descritas no ano de 2012. Os
resultados apontaram que as atividades educativas no município tem sido na maioria
referentes à educação em saúde, voltadas à comunidade, com demanda e
ocorrência internas à unidade, seguida pelas atividades de educação continuada
para grupos específicos. O número de atividades voltadas para o trabalhador foi de
8,4% em relação ao universo do estudo. As justificativas para que as mesmas
acontecessem partiram de duas categorias: questões administrativas e cuidado em
saúde. Portanto, a efetiva implementação da educação permanente em saúde é um
desafio para os serviços de saúde, tendo em vista a complexidade políticopedagógica que se insere no contexto da saúde pública no Brasil. Além disso,
conseguir a mudança de práticas educativas que sejam significativas no trabalho
para o trabalho, requer uma contínua formação profissional.

Palavras-chave: Educação Continuada, Recursos Humanos, Sistema Único de
Saúde.
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ABSTRACT

The normative processes of formal organizations for the training of the human
resources in the Brazilian Unified Health System (SUS) indicate that there are
different conceptions of healthcare education, where terminologies such as
continuing education and permanent healthcare education have coexisted in the
same space of time as educative processes, sometimes being a confusing factor in
the imaginary of the professionals. The implementation of the National Policy of
Permanent Healthcare Education (NPPHE) defined these processes as learningwork and by occurring in the people’s everyday life and organizations. The goal of
this work was to analyze the records of the educational activities performed by the
healthcare units of the municipality of Jataí from the perspective of NPPHE. It was
decided for a descriptive study, retrospective with documental analysis of the
activities described in 2012. The results pointed out that the educative activities in the
municipality have been mostly related to the healthcare education, focused on
community, with demand and internal events to the unity, followed by the continuing
education activities for specific groups. The number of activities focused on the
worker was of 8,4% in relation to the universe of study. The justifications for them to
happen departed from two categories: administrative issues and health care.
Therefore, the effective implementation of the permanent healthcare education is a
challenge for the healthcare services, by considering the pedagogical-political
complexity in which falls the context of the public health in Brazil. Moreover, to
manage the change of educative practices which are significant at work for work, one
requires a continuous professional training.

Keywords: Continuing Education in Health, Human Resources, Unified Health
System.
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1 INTRODUÇÃO

No contexto da Reforma Sanitária que culminou com a implantação do
Sistema Único de Saúde (SUS), a área de recursos humanos (RH) passou a ter
importância crescente na configuração de um novo modelo de atenção a saúde,
capaz de atender as necessidades da população. Atualmente, essa área é
considerada um dos grandes desafios para a gestão, ou seja, é uma questão que
merece atenção especial por parte dos gestores nos três entes federados como
também dos estudiosos desta área para que se possa alcançar a qualidade das
ações e serviços prestados indo ao encontro aos princípios e diretrizes do SUS
(BRASIL, 2002; 2009a).
Ceccim (2005a) considera que a compreensão dos trabalhadores como RH
provém de estudos científicos em administração iniciados na década de 1970,
quando surge o elemento humano nas organizações como fator de análise e
compreensão dos processos produtivos. A Norma Operacional Básica de Recursos
Humanos para o SUS (NOB/SUS) cita que o campo de atuação exclusivo do setor
de RH em saúde, diz respeito à organização dos processos de trabalho, e o
ordenamento desses processos estão condicionados pelo histórico

de

formação

dos profissionais que ali atuam (BRASIL, 2002).
No início do século XX começaram a ganhar força no Brasil e no mundo as
organizações formais para os programas de educação continuada. Apesar desse
consenso então crescente, as dificuldades de se implantar/implementar programas
que, de fato, respondessem as necessidades de qualificação apontadas pela
dinâmica do trabalho, as quais tornaram-se cada vez mais evidentes (BRASIL,
2004b).
Nesse contexto, várias terminologias ocuparam o cotidiano dos serviços de
saúde, onde cabe destacar os termos educação continuada (EC) e educação
permanente em saúde (EPS) que apesar de serem diferentes, convivem no mesmo
espaço, sendo por vezes tidos como sinônimos. Dessa forma é necessário que se
estabeleça a sua contextualização para que ambos possam fazer sentido.
A literatura traz algumas conceituações sobre a EC e autores concordam
que a educação continuada é um processo amplo, que inclui a educação formal e a
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informal, objetivando o desenvolvimento pessoal e profissional (PASCHOAL;
MANTOVANI; MÉIER, 2007; DAVIM; TORRES; SANTOS, 1999).
Para Stroschein e Zocche (2011), a EPS parte do pressuposto da
aprendizagem significativa, em que o aprender e o ensinar devem integrar a prática
diária dos profissionais, pois, através desta, refletem sobre as diversas realidades e
os modelos de atenção em saúde em que estão inseridos com o intuito de identificar
as situações-problema.
Embora possuam definições distintas, tanto a EC quanto a EPS tem em
comum a busca pela construção de um processo educativo voltado para os
profissionais de saúde, visando oferecer um serviço de melhor qualidade e
resolutividade com intervenção efetiva em relação aos problemas locais. Para
Paulino (2008), para que esses serviços de saúde alcancem um melhor
desempenho dos profissionais nos aspectos técnico, ético e político, é fundamental
o investimento na educação.
Diferentemente da EC, que trata de uma formação sem um contexto político,
a EPS está contextualizada dentro da Política Nacional de Educação Permanente
em Saúde (PNEPS) e visa atender aos propósitos da Constituição Federal de 1988.
Tal política procura ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde e,
para alcançar esse objetivo o Ministério da Saúde (MS) vem construindo estratégias
com a finalidade de atender as demandas institucionais de formação e
desenvolvimento de trabalhadores para a saúde trilhando como caminho a educação
permanente (BRASIL, 1988; 2009a).
A PNEPS foi instituída em 13 de fevereiro de 2004 pela Portaria GM/MS no
198 com o intuito de conseguir transformar as práticas pedagógicas e de saúde, e
contribuir para o processo de desenvolvimento individual e coletivo dos profissionais
e melhorar assim, a qualidade das ações e serviços ofertados pelo SUS no que se
refere a área de RH (BRASIL, 2004b).
Em 2007, essa política foi reformulada pelo Departamento de Gestão da
Educação na Saúde (DEGES) para compor a série Pactos pela Saúde, sendo
publicada na Portaria GM/MS n0. 1.996 de 20 de agosto de 2007 com a proposta de
estabelecer a responsabilidade de cada esfera do governo no que tange a educação
na saúde (BRASIL, 2009a).
Conforme descrito na portaria supracitada, para que a PNEPS se torne uma
política efetiva nos serviços de saúde, está prevista a criação de Comissões
Introdução
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Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES), mencionada na Lei Orgânica
8.080 de 19 de setembro de 1990 (BRASIL, 1990), reforçada na NOB/RH SUS de
2002 (BRASIL, 2002) e na PNEPS em 2009 (BRASIL, 2009a).
O papel dessas comissões é de acompanhar, monitorar e avaliar os projetos
implementados e fornecer informações aos gestores do Colegiado Intergestores
Regional (CIR) para que os mesmos possam orientar suas decisões em relação ao
Plano de Ação Regional para a Educação Permanente em Saúde (PAREPS), o qual
deve ser elaborado pelas regiões de saúde e sua aplicabilidade é uma das
responsabilidades da CIES (BRASIL, 2009a).
Em Jataí (GO), a mobilização para implantação da PNEPS começou no final
de 2010 com a constituição da CIES regional. Cabe destacar que no estado de
Goiás as ações referentes à implantação/implementação desta Política estão sob a
responsabilidade da Superintendência de Educação na Saúde e Trabalho (SESTSUS), superintendência que conduz a execução dos PAREPS (elaborado pelo CIES
regional no ano 2011) e apoia as necessidades loco-regionais atendendo as suas
demandas.
Tendo em vista a magnitude da proposta do Ministério da Saúde que é a
efetivação da PNEPS, como também a sua implementação no município de Jataí,
pôde-se levantar dois questionamentos: como vem sendo a sua condução nesse
município? As ações assumidas como educação permanente em saúde, estão
concernentes com a política ou reproduzem aspectos relativos à outros processos
formativos como a educação continuada?
A minha trajetória profissional teve início em 2002 quando terminei a minha
graduação em enfermagem. Neste mesmo ano, no meu primeiro emprego, comecei
a atuar junto ao SUS na atenção primária, campo que trabalhei por mais de nove
anos pelo qual tenho afinidade, paixão e direciono meus estudos. Na atenção
primária pude atuar tanto na assistência quanto na gestão, o que me propiciou
conhecer aspectos inerentes a ambos os campos.
Com dois anos de formada, em 2004, momento coincidente com a
implantação da PNEPS, pude vivenciar esse processo durante o tempo que residia
em Ribeirão Preto (2003 a 2005), onde participei das primeiras reuniões do Pólo de
Educação Permanente em Saúde (PEPS) da Regional de Saúde - DIR XVIII.
Movida pelo interesse em conhecer melhor sobre a EPS, iniciei o curso de
facilitadores da EPS e desenvolvi um trabalho juntamente com outras colegas sobre
Introdução
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esse tema, que resultou em uma publicação intitulada: “Perspectivas dos
Profissionais de Saúde frente ao Processo de Implementação dos Pólos de
Educação”.
Motivada por essa trajetória, a linha de pesquisa escolhida no mestrado
permitiu aproximar-me ainda mais ao tema escolhido. Também cabe ressaltar que
acompanhei a implantação da PNEPS em Jataí, momento em que atuava como
auditora do município e docente na Universidade Federal de Goiás, sendo estes
fatores que culminaram com o convite para compor a CIES da Regional Sudoeste II.
Assim, a EPS sempre fez parte da minha história profissional, e o interesse
para desenvolver essa pesquisa surgiu por acreditar na potencialidade dessa política
para reorganizar o atual modelo de saúde, e na possibilidade de fortalecer as
relações institucionais, promover espaços para escuta ativa dos trabalhadores e
assim consolidar o SUS.
Estar próxima ao serviço e compreender a sua lógica de funcionamento fez
com que buscasse identificar a partir desse estudo como foi a implantação da
PNEPS, haja vista que não houve até então avaliação no município sobre esse
processo, e ainda são escassos os estudos em Goiás sobre o panorama de
condução da política, em especial na abordagem dos aspectos quantitativos como
estratégia metodológica.
Os resultados dessa pesquisa possibilitarão o fortalecimento da CIES e
implementação efetiva da PNEPS no município, direcionando as atividades
educativas para EPS, além de auxiliar a gestão nas suas atividades de
planejamento.
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2 OBJETIVOS

2.1 GERAL

Analisar as atividades educativas realizadas pelas unidades de saúde do
município de Jataí na perspectiva da Política Nacional de Educação Permanente em
Saúde.

2.2 ESPECÍFICOS
• Identificar o tipo de atividade de educação na saúde realizada pelo município;
• Identificar

quais

áreas/unidades

demandam

solicitações

por

atividades

educativas, as suas finalidades, estratégias de ensino e público alvo;
• Analisar as ações educativas segundo as concepções de educação na saúde e
as justificativas para realização das ações de educação na saúde solicitadas
pelos profissionais das unidades de saúde do município.

Objetivos
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM
SAÚDE NO BRASIL

É indiscutível e corroborado pela literatura, que para se ter saúde de
qualidade e que atenda as necessidades e demandas da sociedade, é
imprescindível pensar de antemão sobre os recursos humanos (RH) que atuarão
neste sistema, tanto do ponto de vista de sua proporcionalidade, quanto da sua
competência na execução do processo de trabalho que lhe é atribuído. Assim, ao
longo da história das políticas de saúde no Brasil, a discussão em torno da formação
de RH para o SUS vem sendo amplamente discutida, principalmente em espaços
coletivos como é o caso das Conferências Nacionais de Saúde (BRASIL, 2002;
DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2013).
Pelos relatos históricos da primeira à quarta conferências (1941 a 1967), e
levando em consideração a demanda da época, da primeira à terceira, não foi
abordado a formação de RH para o sistema público. O enfoque dessas conferências
eram as condições sanitárias da população e a proliferação de epidemias que
precisavam de medidas urgentes de controle para evitar problemas maiores de
saúde (SAYD; VIEIRA JUNIOR; VELANDIA, 1998).
Um dos primeiros marcos históricos no processo de formação deu-se em
1967, na IV Conferência Nacional de Saúde que destacou como tema central
“Recursos Humanos para as Atividades de Saúde”, atribuindo ao Ministério da
Educação e Cultura e Ministério da Saúde a responsabilidade por essa formação
(CNS, 1967).
Para que isso fosse colocado em prática, foi criada no Ministério da Saúde a
Fundação de Ensino Especializado em Saúde Pública (FENSP), onde caberia
preparar o pessoal de nível profissional e auxiliar, promovendo treinamentos em
parceria com universidades e demais instituições de ensino (CNS, 1967).
Apesar da criação da FENSP, o foco atribuído a essa formação na época,
teve cunho campanhista voltado para atender às demandas emergentes, o que não
atendia em sua completude todos os aspectos inerentes a uma boa formação com
vistas a atender a demanda existente (SAYD; VIEIRA JUNIOR; VELÂNDIA ,1998).
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No entanto, ainda que apresentasse algumas deficiências e limitações, tanto o
eixo temático desta conferência, quanto o documento final elaborado, foram
historicamente relevantes, pois chamaram a atenção para a formação de recursos
humanos para atuar no sistema público de saúde, enfocando aspectos referentes ao
processo ensino-aprendizagem sob uma ótica emancipatória (novidade para época),
conforme trecho que segue:
(...) Aprendizagem com um processo individual realizado pelo aluno e não
somente desenvolvido, por métodos mágicos de transmissão pelo professor.
O mestre deve considerar que há diferentes alunos, diversos caminhos,
inúmeros meios, não sendo ele a fonte de conhecimento para o aluno –
deve encorajar conscienciosamente a auto-aprendizagem (CNS, 1967, p.
186-187).

As V e VI Conferências, que ocorreram nos anos de 1975 e 1977
respectivamente, também deixaram de lado o enfoque da formação profissional e
voltaram ao foco sanitarista-campanhista estabelecendo eixos de trabalhos em áreas
estratégicas para fortalecimento de políticas de saúde (SAYD; VIEIRA JUNIOR;
VELANDIA, 1998; DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2013).
Durante a VII Conferência (1980) cabe destacar alguns pontos chave que
foram a discussão sobre a formação de RH, com a proposta de formação de
profissionais com visão generalista ao invés de especialistas e ainda retomada com
a reestruturação da escola de saúde pública com vistas a treinamento e formação
dos sanitaristas (CNS, 1980; SAYD; VIEIRA JUNIOR;VELANDIA, 1998).
Já a VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, foi indiscutivelmente um
marco histórico na consolidação das políticas públicas de saúde brasileiras. Tratouse de um amplo processo de mobilização social, onde diversos seguimentos como
usuários, trabalhadores, movimentos populares, dentre outros, tiveram sua
representação. Na ocasião dessa conferência, aproximadamente quatro mil pessoas
se reuniram em Brasília, dessas, mil eram delegados com direito a voz e voto, para
discutir os rumos do sistema de saúde. Os temas abordados nessa conferência
foram: 1) saúde como direito; 2) reformulação do Sistema Nacional de Saúde; e 3)
financiamento do setor (CNS, 1986; BRASIL, 2009b; SAYD; VIEIRA JUNIOR;
VELANDIA, 1998).
A VIII Conferência culminou então com a promulgação da Constituição
Federal criando o SUS. Além disso, para o tema RH, essa conferência foi um marco
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decisivo, pois nela foram apresentadas propostas para formação dos trabalhadores
da saúde, e discutiu-se, de maneira sistematizada, propostas para a elaboração de
uma política específica para RH no SUS. Também, foi pensada e formulada a 1a
Conferência Nacional de Recursos Humanos (CNRH), que aconteceu no mesmo
ano e teve como eixo central a temática “Política de Recursos Humanos Rumo à
Reforma Sanitária” (BRASIL, 1993).
Somente a partir da Constituição Federal de 1988, que se pôde buscar de
forma mais consistente a ordenação e a preparação de profissionais de saúde para
atuarem no SUS e que fossem capazes de responder à assistência nos âmbitos da
promoção, proteção e recuperação. O artigo 200 da Constituição, item III chama
para o Estado a responsabilidade de se colocar como ordenador da formação dos
profissionais que atuarão neste sistema (BRASIL, 1988).
Com a implantação do SUS, e tomando como premissa fundamental a
concepção de integralidade da saúde, prevista também na Constituição, o trabalho
em equipe e a gestão participativa, passaram a ser prerrogativas de um bom
funcionamento do sistema. Nesse contexto, a educação/formação dos trabalhadores
são componentes fundamentais para a construção das mudanças almejadas e da
qualidade dos serviços prestados à população (BRASIL, 2009a).
A II Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde, ocorrida em
1993, apresentou algumas potencialidades para melhorar o cenário de formação de
RH, pois abarcou em suas dimensões, aspectos que apontaram para formação e o
desenvolvimento da gestão do trabalho, integração das instituições de ensino e
prestadores de serviço, incluindo, nesse processo, os conselhos de saúde e de
educação, de forma a viabilizar a efetiva participação do SUS na regulação e na
ordenação dos processos de formação. Outro fato importante dessa conferência foi
o encaminhamento da regulamentação imediata do inciso III do art. 200 da
Constituição Federal “Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras
atribuições, nos termos da lei: ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde” (BRASIL, 1988; CNRH, 1993).
Alguns anos mais tarde, tendo em vista a magnitude posta com a
responsabilidade do Estado em ordenar a formação, e tendo em vista a
concretização de uma estrutura mais palpável no que se referia a formação de RH
no SUS, foi criada a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
(SGTES) em 2003, que foi o disparador do processo de discussão das questões que
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envolvem a formação e o desenvolvimento dos profissionais de saúde (BRAVIN,
2008).
Uma das primeiras atividades do SGTES foi buscar intensificar as relações
entre instituições formadoras e o sistema público de saúde. Para isso, foi elaborado
o Projeto Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde – o VERSUS/Brasil, onde o foco era dar visibilidade ao SUS como espaço de ensino e
aprendizagem (DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2013).
No ano seguinte, foi criado o Departamento de Gestão da Educação na
Saúde (DEGES), vinculado a SGTES, que assumiu o papel de propor e implementar
uma política de educação para o SUS. Essa política deveria dar continuidade a
aproximação ensino-serviço. Assim delineou-se a formulação da Política Nacional de
Educação Permanente em Saúde, culminando com a criação de portarias referentes
à sua condução (BRAVIN, 2008; DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2013).
O DEGES decidiu-se pela adoção de uma política de educação permanente
no SUS capaz de enfrentar, em sua própria concepção e desenvolvimento,
o desafio de constituir-se em eixo transformador; em estratégia mobilizadora
de recursos e de poderes; e, ainda, em recurso estruturante do
fortalecimento do Sistema (BRASIL, 2004a, p.9).

Com o propósito de fomentar a articulação interinstitucional e promover a
formação e educação permanente de RH para o SUS, foram instituídos no contexto
da criação da PNEPS os Pólos de Educação Permanente em Saúde (PEPS). Os
pólos eram definidos como instâncias colegiadas organizadas em loco regiões, e
seriam responsáveis por disparar processos de mudança nas políticas e ações de
educação na saúde (BRASIL, 2005).
A composição desses pólos se daria conforme segue:
Art. 2º Poderão compor os Pólos de Educação Permanente em Saúde para
o SUS:
I - gestores estaduais e municipais de saúde e de educação;
II - instituições de ensino com cursos na área da saúde;
III - escolas técnicas, escolas de saúde pública e demais centros
formadores das secretarias estaduais ou municipais de saúde;
IV - núcleos de saúde coletiva;
V - hospitais de ensino e serviços de saúde;
VI - estudantes da área de saúde;
VII - trabalhadores de saúde;
VIII - conselhos municipais e estaduais de saúde; e
IX - movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde.
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Parágrafo único. Outras instituições poderão pedir sua integração, cabendo
ao Colegiado de Gestão o encaminhamento das inclusões (BRASIL, 2004b,
p.46).

Quanto ao seu funcionamento, e de acordo com a Portaria GM/MS n0. 198
de 13 de fevereiro de 2004 caberia aos pólos discutir:
(...) Questões relacionadas à metodologia pedagógica, definição dos
processos de seleção de alunos, problematização das prioridades de
desenvolvimento institucional, tematização das relações entre formação e
mudança na gestão setorial e o debate sobre a educação para o SUS e
fortalecimento do controle social em saúde aparecem como as questões
centrais a serem enfrentadas por este espaço colegiado (BRASIL, 2004b, p.
12).

Na PNEPS, esperava-se que os pólos discutissem os processos de
qualificação dos profissionais, estruturando-se a partir da problematização do seu
processo de trabalho. Seu objetivo era transformar as práticas profissionais e da
própria organização do trabalho, tomando como referência as necessidades de
saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e do controle social em
saúde (CECCIM; FEUERWERKER, 2004).
Para os mesmos autores, as demandas para educação em serviço não se
definem somente a partir de uma lista de necessidades de atualização, nem das
orientações verticalizadas, mas prioritariamente a partir dos problemas da
organização do trabalho, do cotidiano dos trabalhadores, considerando ainda a
necessidade de conduzir ações, serviços e sistemas com produção em rede e
solidariedade intersetorial.
Com a reformulação da política em 2007, os pólos de educação permanente
deram lugar as Comissões de Integração Ensino Serviço. Essas comissões, são
denominadas como instâncias intersetoriais e interinstitucionais permanentes que
participam da formulação, condução e desenvolvimento da PNEPS, com a missão
de materializar as propostas contidas na política (BRASIL, 2009a).
Conforme disposto na política, as CIES devem ser compostas pelos
seguintes membros:
Art. 5º As Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES)
deverão ser compostas pelos gestores de saúde municipais, estaduais e do
Distrito Federal e ainda, conforme as especificidades de cada região, por:
I –
Gestores estaduais e municipais de educação e/ou seus
representantes;
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II –
Trabalhadores do SUS e/ou suas entidades representativas;
III –
Instituições de ensino com cursos na área da Saúde, por meio de
seus distintos segmentos; e
IV – Movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde
e do controle social no SUS (BRASIL, 2009a p. 10).

Ao analisar a sua composição, percebe-se que nessa proposta há a
formação do quadrilátero da educação permanente, que será abordado no tópico a
seguir.

3.2 O QUADRILÁTERO DA FORMAÇÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE: ENSINO,
ATENÇÃO, CONTROLE SOCIAL E GESTÃO

Conforme já exposto anteriormente, a EPS é entendida como uma política
cuja missão principal é de materializar o encontro entre a educação e a saúde com
intuito de superar os problemas do cotidiano das equipes de saúde em seu território
de atuação. Nesse sentido, tem-se apostado na articulação entre ensino, atenção,
controle social e gestão, conhecido como quadrilátero da EPS, como maneira de se
alcançar os objetivos dessa política (CECCIM; FEUERWERKER, 2004).
É sabido que a EPS, enquanto estratégia política, objetiva a construção de
uma rede de ensino aprendizagem, e para o componente ensino, é esperado que as
instituições formadoras se responsabilizem, monitorem e acompanhem o processo
de formação dos profissionais de saúde, voltando a sua formação para o perfil
necessário ao desenvolvimento do SUS. Desse modo, é desejável uma adequação
dos currículos de cursos de graduação na área de saúde em direção ao
cumprimento das normas e diretrizes do SUS, pensando em formar profissionais que
sejam capazes de atuar na realidade do sistema com foco na integralidade das
ações do cuidado (BRASIL, 2009a; CECCIM; FEUERWERKER, 2004).
Sarreta (2009) considera que:
“A educação foi destacada como componente estratégico da gestão no SUS
para promover transformações efetivas e interferir na formação, de modo a
superar o modelo atual e aproximar o ensino e os serviços, bem como estes
à realidade dos usuários” (SARRETA, 2009, p. 172).

Essa aproximação entre ensino e serviço propicia aos graduandos uma
vivência da realidade, deixando-os próximos das necessidades da comunidade,
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além de levar a uma adequação na sua formação para que a mesma esteja
condizente com as necessidades do SUS.
Nesse processo de integração, as universidades através de seus atores
(docentes, discentes, gestores) devem propor mecanismos para aproximação
constante entre os trabalhadores e a academia, entendendo essa relação como
propulsora do processo de mudança na formação de profissionais que atuarão
futuramente nesse sistema (ALBUQUERQUE, et al., 2008).
Para o componente atenção, há a necessidade de se preocupar não só com
o domínio de habilidades técnicas e de tecnologias, mas também com a produção
de sentidos nos atos de cuidar, tratar e acompanhar, tendo em vista que se almeja a
integralidade do cuidado. Com a preocupação na formação e o enfoque na
integração do ensino com o serviço, acredita-se que as práticas dos trabalhadores
possam fortalecer as ações de saúde centradas num modelo de atenção integral
rompendo com as amarras do modelo biomédico (CECCIM; FEUERWERKER; 2004,
ALBUQUERQUE, et al., 2008).
Tendo em vista a lógica descentralizadora, ascendente e transdisciplinar da
EPS, a sua implementação propicia o desenvolvimento da capacidade de
aprendizagem e do trabalho em equipe com vistas à melhoria da qualidade do
cuidado à saúde, objeto final das ações dos profissionais (SARRETA, 2009).
Tomando como premissa o fato de que o cerne para formação de RH no
SUS deve tomar como ponto de partida a população, observando as suas
necessidades com vistas a promover sua maior autonomia, o componente controle
social, mostra a necessidade do rompimento com esse modelo fragmentado,
buscando empoderar a sociedade para ativar o seu protagonismo no processo de
educação na saúde, de modo que esse controle (previsto na Constituição Federal e
sendo um dos componentes do quadrilátero) através dos seus dispositivos:
conselhos de saúde e conferências de saúde atue em conjunto com as organizações
de saúde, orientando e dando sentido a esse processo permanente de formação dos
trabalhadores de saúde (CECCIM, 2005b; CECCIM, FEUERWERKER, 2004).
Cabe dizer também que a participação popular nas atividades educativas
aponta para o desenvolvimento da cidadania, estreitando vínculos e fortalecendo o
controle social. Silva (2009, p. 116) refere que “o controle social está relacionado a
um processo de democratização dos direitos mediante o debate sobre a política de
saúde vigente com a participação dos usuários”.
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Por fim, completando o último componente desse quadrilátero, a gestão tem
o desafio de articular essas vertentes, sendo que com a consolidação do DEGES e a
implantação da PNEPS como estratégia para formação de RH para o SUS, o
Ministério da Saúde, enfatiza o papel da gestão de forma colegiada, rompendo com
a

verticalidade

nos

consequentemente

fluxos

com

o

organizativos
modelo

dos

tradicional

processos

de

educação

(BRASIL,

2009a;

e

CECCIM;

FEUERWERKER, 2004).
Desse modo, aos gestores é necessário facilitar a criação de espaços para
implementação da EPS como mostra Ceccim e Feuerwerker:
A ordenação da formação para a área da saúde como política pública afirma
a perspectiva da construção de espaços locais, microrregionais e regionais
com capacidade de desenvolver a educação das equipes de saúde, dos
agentes sociais e de parceiros intersetoriais para uma saúde de melhor
qualidade (CECCIM; FEUERWERKER, 2004 p. 50).

Considerando que a PNEPS surgiu como estratégia, propondo uma
construção coletiva para um novo modelo de formação profissional, e que visa a
transformação das práticas de saúde, os atores que irão compor esse espaço,
devem assumir uma postura de reflexão crítica do seu trabalho de forma coletiva,
participando efetivamente nos espaços destinados para discussão, integrando com
os eixos que compõe o quadrilátero da EPS (CECCIM; FEUERWERKER, 2004;
SARRETA, 2009).
Os quatro componentes do quadrilátero apresentados acima estão definidos
a partir da instituição das comissões de integração ensino serviço, vistos como uma
inovação do SUS, além de servir como referência para marcar o encontro da saúde
com a educação. Para Ceccim e Feuerwerker (2004):
A imagem do quadrilátero da formação para a área da saúde ensino/gestão setorial/práticas de atenção/controle social - propõe construir
e organizar uma educação responsável por processos interativos e de ação
na realidade para operar mudanças (desejo de futuro), mobilizar caminhos
(negociar e pactuar processos), convocar protagonismos (pedagogia in
acto) e detectar a paisagem interativa e móvel de indivíduos, coletivos e
instituições, como cenário de conhecimentos e invenções (cartografia
permanente). No quadrilátero estão aspectos éticos, estéticos, tecnológicos
e organizacionais, operando em correspondência, agenciando atos
permanentemente reavaliados e contextualizados (p.59).
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A partir dessa descrição, a EPS torna-se um desafio, posto a sua magnitude,
e tendo em vista que representa o elo entre a educação e a saúde, surgindo como
uma solução emancipatória para quebra de um modelo fragmentado e pouco efetivo
(CECCIM, 2005b).
Outro desafio se deve ao fato de que falta, para grande parte dos
profissionais de saúde, a apropriação sobre o seu conteúdo, já que muitos
desconhecem a sua lógica e o seu potencial para reordenar as estruturas
organizativas dos serviços de saúde. Como prática contra hegemônica, a EPS
precisa desconstruir questões culturalmente enraigadas nas instituições de saúde,
reforçadas pelo modelo biomédico, para reconstruir novos conceitos dentro de um
novo modelo. Portanto, há muito que se pensar e fazer para que a educação
permanente seja regida por um elo forte e sustentável no que diz respeito ao ensino,
atenção, controle social e gestão tendo como foco principal a consolidação do SUS
(BRASIL, 2009a; MENDONÇA; NUNES, 2011).

3.3 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E EDUCAÇÃO CONTINUADA:
CONCEITUAÇÃO E DIFERENÇAS

Ao tomar como referência o movimento histórico para conformação de uma
politica de formação de RH para o SUS, percebe-se que é fundamental que haja
organização dos processos educativos para que esses atendam as necessidades
apresentadas no contexto do processo saúde-doença na saúde pública.
Com a implementação da PNEPS e com o surgimento do termo EPS, é
necessário apresentar as conceituações que a literatura traz sobre a EPS e EC, pois
percebe-se que os trabalhadores dos serviços de saúde estão inseridos nessas
duas modalidades de atividades educativas, além de apresentar como essas
concepções tem convivido num mesmo momento, onde as ações de educação na
saúde se reconstroem a partir do estabelecimento de normas e diretrizes
transversais dentro de uma política nacional (BRASIL, 2002; BRASIL, 2009a).
De acordo com a PNEPS temos o conceito de EPS:
A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o
ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A
educação permanente se baseia na aprendizagem significativa e na
possibilidade de transformar as práticas profissionais. A educação
permanente pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela
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acontece no cotidiano das pessoas e das organizações. Ela é feita a partir
dos problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os
conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm. Propõe que os
processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da
problematização do processo de trabalho, e considera que as necessidades
de formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas
necessidades de saúde das pessoas e populações. Os processos de
educação permanente em saúde têm como objetivos a transformação das
práticas profissionais e da própria organização do trabalho (BRASIL, 2009a,
p. 20).

Silva et al. (2011), apontam a EPS como alternativa de mudança no espaço
de trabalho, a partir do ponto em que trabalha com estratégias diferenciadas no
processo de aprendizagem. Relatam ainda que a educação permanente busca
transformar as práticas profissionais existentes através de respostas construídas a
partir da reflexão dos protagonistas que compõem o quadrilátero.
Conforme apresentado acima, a EPS trabalha com a problematização e
aprendizagem significativa, a partir da vivência dos profissionais de saúde e está
relacionada à concepção de integralidade, definida por Mattos (2001) como modo de
organizar as práticas exigindo do MS a horizontalização de programas verticais,
minimizando a fragmentação das ações de saúde produzidas pelos profissionais no
cotidiano do trabalho.
É sabido que a aprendizagem significativa e a formação contínua dos
profissionais, como exposto na PNEPS, não é tarefa rápida e nem fácil. É
necessário o conhecimento da política normatizada e ter o respaldo e o
envolvimento de quem trabalha na área da saúde. Para isso a PNEPS deve ser
trabalhada como um processo que aceita e permite o enfrentamento de situações a
partir do momento em que propõe maior autonomia dos profissionais, dos usuários e
gestores. Essa proposta política, ainda visa diminuir os sofrimentos individuais e
coletivos organizando o trabalho de saúde de forma a permitir a participação de
todos os envolvidos (indivíduos, coletividade, trabalhadores da saúde e gestores),
nas soluções de seus conflitos (ALVES, 2007).
Apesar do potencial de mudança estratégica que a EPS traz para a gestão,
salienta-se que alguns estudos apontaram para alguns fatores dificultadores na sua
implementação e que podem impedir a consolidação dessa política, sendo eles: falta
de engajamento da gestão, fragilidade do controle social, problemas na formação
profissional, baixa capacidade de formulação de políticas por parte dos atores locais
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e de áreas técnicas específicas e ainda a falta de articulação da universidade com
as unidades de saúde (CAROTTA; KAWAMURA; SALAZAR, 2009; BRAVIN, 2008).
Uma outra estratégia para o aprimoramento de RH, está relacionado a EC,
que segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, além de ser um processo
permanente de educação, a educação continuada complementa a formação básica,
objetivando a atualização e melhor capacitação de pessoas e grupos, frente as
mudanças técnico-científicas (HADDAD; ROSCHKE;

DAVINI, 1994). Todavia, o

termo está intimamente ligado à atualização técnico-científica do profissional, com
cunho individual e não coletivo, sendo responsabilidade do profissional a busca pela
atualização. Trata-se, portanto, de um processo desvinculado da instituição, do
coletivo, caracterizando-se como aquela feita de modo esporádico, com apropriação
do saber científico pelo indivíduo (ALMEIDA, 1997).
Uma das críticas feitas à EC, é que a mesma não se constitui como espaço
de reflexão e crítica sobre as necessidades de cuidado dos usuários, mas como
reprodução de abordagens consagradas pela racionalidade instrumental. A EC
enquanto estratégia de capacitação para os serviços de saúde acaba por reforçar a
fragmentação do cuidado, dando ênfase a parte técnica do trabalho nos processos
educativos e está centrada no desempenho de cada categoria profissional e não
considera, por exemplo, aspectos relativos ao trabalho em equipe (MONTANHA;
PEDUZZI, 2010; RIBEIRO; MOTTA, 1996).
Os autores Mancia, Cabral e Koerich (2004), apresentam uma síntese sobre
a EC e EPS, caracterizando essas duas terminologias a partir de alguns aspectos
chaves conforme mostra o quadro a seguir:
Quadro 1 – Principais diferenças entre educação continuada e permanente segundo aspectoschaves.
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Fonte: Mancia, Cabral e Koerich, 2004.

Fica evidente pelo quadro acima, que a aposta fundamental da EPS é que
os processos educativos devem ter como fim a organização dos serviços a partir de
sua análise e da solução dos problemas identificados, enquanto a EC está
relacionada a questões pontuais direcionados a práticas individuais.

3.4 EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

A literatura apresenta inúmeras experiências no Brasil que tem sido
apresentadas como exitosas no processo de condução da EPS. Para apresentar
nesse tópico algumas delas, foi realizada uma breve revisão da literatura sobre o
tema e ainda buscou-se como referência experiências premiadas pelo Prêmio Sérgio
Arouca de Gestão Participativa, prêmio este organizado pela SGETS.
Assim as experiências aqui apresentadas constituem uma parcela ínfima,
diante de tudo que tem se apresentado sobre a EPS em nosso país. Dessa maneira,
o objetivo deste item é mostrar que é possível organizar a gestão, o trabalho e fazer
da EPS uma estratégia para alcançar os princípios e diretrizes do SUS.
Apesar de sua complexidade político pedagógica e de se configurar como
um desafio para gestão, a literatura traz relatos de experiências que tem dado certo
na condução da EPS conforme prevê a política. Essas experiências devem ser
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tomadas como referências para estados e municípios a fim de buscar apoio para
superar os nós críticos que se apresentam para implementação da PNEPS.
No Ceará, no município de Sobral, destaca-se o Projeto Sistema Saúde
Escola, com intuito de criar uma estratégia de EPS, articulando parcerias entre a
comunidade, as instituições formadoras, a rede de saúde e outros parceiros inter
setoriais, o projeto traz a ideia de transformar as unidades de saúde em espaços de
ensino, pesquisa e assistência, proporcionado coletivos para o desenvolvimento das
ações de EPS (BARRETO et al., 2006; ELLERY; BOSI; LOIOLA, 2013).
O sistema saúde escola de Sobral articula-se em quatro eixos: um de
natureza jurídico-institucional; outro, ético-pedagógico; o terceiro refere-se ao
caráter político e o quarto compreende a integração gestão, atenção, ensino e
pesquisa. Desse modo, principalmente no que compete ao quarto eixo, o projeto
aposta na EPS como estratégia para mudança nos serviços a partir da
problematização do cotidiano de trabalho (SOARES et al., 2008).
Ainda no nordeste do país, outra experiência relevante é o Centro de
Educação Permanente da Saúde (CEPS), em Aracaju, Sergipe. Esse centro oferece
apoio técnico e pedagógico aos projetos das áreas técnico assistenciais, apoiando e
articulando as ações de EPS, e vem se consolidando por adotar uma metodologia
problematizadora, crítica e participativa da educação, tendo como objeto as
necessidades de saúde da população (BORGES, 2009; ELLERY; BOSI; LOIOLA,
2013).
Outra realidade que merece ser mencionada é a experiência de Vitória,
Espírito Santo que através da Coordenação de Educação em Saúde na Secretaria
Municipal de Saúde, adotou a Política de Educação Permanente do Ministério da
Saúde como diretriz educacional para os trabalhadores da rede municipal. Para
colocá-la em prática foram elaboradas as rodas de educação permanente, que
realizavam capacitações com metodologias ativas para os profissionais da rede,
constituindo-se como um importante espaço de discussão do processo de trabalho
das equipes de saúde. Em 2006, essas rodas totalizavam 56 grupos distribuídos em
25 serviços da rede municipal de saúde (CARDOSO, 2012).
Uma pesquisa que procurou avaliar esse dispositivo, sob a ótica dos
profissionais integrantes dessas rodas, classificou que as mesmas eram importantes
para fortalecer o trabalho em equipe, levantar problemas e construir soluções, dentre
outros aspectos (CARDOSO, 2012). A importância desse trabalho foi validada
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quando o mesmo recebeu o prêmio Sérgio Arouca de Gestão Participativa no SUS
em 2010.
A partir desses relatos, percebe-se que “a EPS constitui-se em uma das
alternativas mais efetivas de superação de práticas alienantes e alienadas que estão
desvinculadas das reais necessidades dos sujeitos, sejam esses trabalhadores,
sejam usuários” (SILVA; LEITE; PINNO, 2014, p. 404).
Observa-se que as experiências têm em comum o fato de investirem na
problematização como estratégia para aprendizagem significativa, com potencial
transformador da realidade de trabalho; integrar ensino-serviço sob a ótica da
construção coletiva de espaços para aproximação entre trabalhadores e instituições
formadoras, além de estimularem o protagonismo do trabalhador dos serviços de
saúde.

3.5 CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE EM GOIÁS E JATAÍ

São escassas as informações acerca da implantação da PNEPS em Goiás.
Por ser um estudo pioneiro, parte do que será relatado nesse tópico está
relacionado à vivência da pesquisadora quando da sua participação enquanto
membro da CIES da regional Sudoeste II e servidora do município no período de
implementação da PNEPS.
Percebe-se que em Goiás, a discussão da PNEPS aconteceu de forma
fragmentada. Os PEPS foram aprovados em cada macro regional de forma
gradativa por meio de resoluções publicadas pela Comissão Intergestores Bipartite
(CIB) tendo seu início no ano de 2004 (GOIÁS, 2004). Mesmo com a criação dos
pólos, as macro regiões não avançaram no sentido de conduzir a formação e
implementação dessas instâncias colegiadas como fóruns de discussão da PNEPS.
Foi somente alguns anos mais tarde, a partir de 2010, que as CIES
começaram a ser criadas. Em abril de 2012 foi iniciado na região de estudo, o
processo efetivo de discussão e implementação das ações da PNEPS, tendo como
ponto de partida a elaboração do PAREPS e indicação dos membros para compor a
comissão de integração ensino-serviço.
Quanto à estruturação da CIES, no site da secretaria da saúde do estado de
Goiás, há algumas informações que relatam a realização de cinco oficinas nas
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macro regionais, onde após identificação dos problemas de saúde, construiu-se o
PAREPS, sendo este documento hoje a base para estruturação de projetos voltados
para qualificação dos profissionais de saúde (www.saude.go.gov.br).
Em Jataí, a CIES da regional Sudoeste II abrange dez municípios, sendo
eles: Aporé, Caiapônia, Chapadão do Céu, Doverlândia, Jataí, Mineiros, Perolândia,
Portelândia, Santa Rita do Araguaia e Serranópolis. Cada município está
representado por um membro efetivo e um suplente. Também estão presentes
representantes do seguimento de usuários, no caso o Conselho Municipal de Saúde,
representantes das instituições de ensino superior, das instituições de ensino técnico
e de gestão.
As reuniões da CIES Sudoeste II iniciaram-se em outubro de 2013 e desde
então, os encontros tem sido frequentes e regulares, e as pautas são encaminhadas
mensalmente para discussão entre os membros.
Cabe as CIES regional conforme previsto na PNEPS:
I –
Apoiar e cooperar tecnicamente com os Colegiados de Gestão
Regional para a construção dos Planos Regionais de Educação
Permanente em Saúde da sua área de abrangência;
II –
Articular instituições para propor, de forma coordenada, estratégias
de intervenção no campo da formação e desenvolvimento dos
trabalhadores, à luz dos conceitos e princípios da Educação Permanente
em Saúde, da legislação vigente, e do Plano Regional para a Educação
Permanente em Saúde, além do estabelecido nos Anexos desta Portaria;
III –
Incentivar a adesão cooperativa e solidária de instituições de
formação e desenvolvimento dos trabalhadores de saúde aos princípios,
à condução e ao desenvolvimento da Educação Permanente em Saúde,
ampliando a capacidade pedagógica em toda a rede de saúde e educação;
IV – Contribuir com o acompanhamento, monitoramento e
avaliação das ações e estratégias de Educação Permanente em Saúde
implementadas; e
V –
Apoiar e cooperar com os gestores na discussão sobre Educação
Permanente em Saúde, na proposição de intervenções nesse campo e no
planejamento e desenvolvimento de ações que contribuam para o
cumprimento das responsabilidades assumidas nos respectivos Termos de
Compromisso de Gestão (BRASIL, 2009a, p. 10-11).

Em Jataí, a Secretaria Municipal de Saúde, que é representada nesta
comissão pela sua coordenação de educação permanente, iniciou o processo de
condução da EPS a partir da adoção e implementação de uma ferramenta para
mensuração dos eventos educativos. Trata-se de um documento elaborado em
planilha do software Microsoft Excel denominado “Solicitação de Treinamento”. Esse
documento contempla questões como período de execução, coordenador do evento,
número de participantes, local da atividade, objetivo, justificativa, conteúdo
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programático, recursos audiovisuais utilizados entre outros. A planilha contém
comentários explicativos para auxiliar no preenchimento de cada campo e deve ser
preenchido por cada unidade que proponha um evento educativo de qualquer
natureza (ANEXO C).
O fluxo das solicitações se dá a partir do preenchimento desse documento
pelo coordenador da unidade demandante e envio à coordenação de EPS da
Secretaria da Saúde, onde é feita uma análise dessa solicitação e autorização de
realização, conforme Figura 1:
Figura 1 – Fluxo das solicitações de treinamento no município de Jataí-GO

Fonte: Elaborada pelo autor.

Esse documento assemelha-se ao instrumento adotado pelo MS na Portaria
GM/MS n0. 278 de 27 de fevereiro de 2014 (ANEXO F).
Em 2011, o município de Jataí, participou na elaboração do PAREPS dentro
da macro regional definida pelos municípios de Catalão, Itumbiara e Rio Verde.
Nesse trabalho, cada município foi representado por um membro e a elaboração
desse plano deu-se com base nos dados disponibilizados por cada regional, em
consonância com a PNEPS que define o PAREPS como instrumento que direciona
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as atividades das CIES e busca implementar as intervenções na área de educação
na saúde em resposta às necessidades do serviço (BRASIL, 2009a).
Na sua construção, foi levada em consideração a caracterização dos
municípios, sistema viário, atividade econômica, clima, perfil populacional, rede de
saúde, participação da saúde suplementar, diagnóstico das fragilidades, fluxos e
equipamentos de atenção à saúde, dentre outros. No documento foram elencados
nove eixos temáticos e dentro de cada um, foram descritos os principais problemas.
Os eixos temáticos são: eixo do diagnóstico permanente, da estratégia saúde da
família, da formação acadêmica e de pesquisa, da educação popular, das doenças
não transmissíveis, da vigilância epidemiológica, do controle social, da saúde bucal,
do acompanhamento e avaliação da atenção básica (GOIÁS, 2012).
Esse documento foi apresentado na CIB para encaminhamento dentro do
fluxo proposto na PNEPS.
Mesmo com a elaboração do plano, foi somente em 2013 que a CIES da
regional Sudoeste II foi instituída. O plano foi apresentado em plenária para
discussão com propostas de novos encaminhamentos. No entanto, nada há de
concreto até o momento quanto à execução do mesmo, visto outras pactuações que
tem sido feitas na CIES regional e estadual.
Embora haja a falta de dados relativos à execução deste plano em Goiás,
algumas pesquisas relacionadas ao processo de educação permanente tem relatado
que a percepção dos trabalhadores é modificada pela EPS, pois os leva a refletirem
sobre a forma de agir e organizar o serviço. No entanto, esses estudos também
apontam para o fato de que as ações e conteúdos da EPS ainda não estão
organizados uniformemente pela gestão (SOUZA, 2013; PAULINO et al., 2012).
Os profissionais ainda enfatizam que:
“o processo de educação permanente traz contribuições para a qualificação
dos mesmos, como também para a identificação de possíveis falhas no
atendimento e para a conscientização das necessidades reais de saúde dos
usuários” (PAULINO, et al., 2012, p. 371).

Assim, partindo dessa compreensão e apropriação por parte dos
trabalhadores do serviço, cabe aos gestores organizarem-se de maneira a efetivar a
EPS nos diversos cenários e espaços da rede de saúde sob a sua gestão para que
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se possa gerar demandas e consequentes aprimoramentos/reestruturação do plano
visando a busca por um serviço de maior qualidade.
O estudo de Souza (2012) corrobora com o cenário descrito na regional
Sudoeste II, apontando que a PNEPS ainda necessita ser reestruturada na capital
do estado e que as ações de EPS não estão de acordo com a política.
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4 MÉTODOS

4.1 TIPO DE ESTUDO

Estudo descritivo, com abordagem quantitativa, a partir da análise do
documento “Solicitação de Treinamento”, utilizado para registro das atividades
educativas em Jataí (ANEXO C).
A pesquisa descritiva preocupa se em observar os fatos, registrando,
analisando e interpretando-os. Dentro do enfoque quantitativo, valoriza-se a análise
e a interpretação dos resultados, sem interferência do autor sobre os dados (GIL,
2008).

4.2 CENÁRIO DE ESTUDO

O município de Jataí está localizado na região Sudoeste do estado de Goiás,
a 327 km da capital do Estado, Goiânia. A população estimada é de 88.006
habitantes e o índice de desenvolvimento humano é de 0,757, ocupando o quinto
lugar no estado. A sua área urbana compreende um percentual de 92% e a sua
economia se destaca na produção de grãos, já que é o principal município nesse
segmento em Goiás (IBGE, 2010).
Figura 2 – Mapa do estado de Goiás, com destaque para macrorregião Sudoeste e município de
Jataí-GO.

Município de Jataí/GO

Fonte: http://www.macamp.com.br, acesso em 10 de junho de 2014.
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Para atender a população de Jataí e da regional Sudoeste II, a rede de
saúde está constituída por 149 estabelecimentos conforme apresentado no Quadro
2:
Quadro 2 – Tipos de estabelecimentos de saúde no município de Jataí-GO adaptado, CNES, 2014.
DESCRIÇÃO

TOTAL

Centro de saúde/unidade básica

16

Hospital geral

3

Hospital especializado

1

Unidade de apoio diagnose e terapia (SADT isolado)

1

Unidade móvel de nível pré-hospitalar na área de urgência

2

Unidade de vigilância em saúde

2

Central de regulação de serviços de saúde

1

Secretaria de saúde

1

Centro de atenção hemoterapia e ou hematológica

1

Centro de atenção psicossocial

1

Total

149

Fonte: CNES, disponível em www.cnes.datasus.gov.br

Na atenção primária a rede é constituída por 16 unidades básicas (sendo
três na zona rural), onde atuam 16 equipes de saúde da família com cobertura
estimada de 52,4%. Conta ainda com um Centro de Atenção Psicossocial, um
Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e uma unidade básica de saúde onde
funcionam duas equipes do programa de agentes comunitários de saúde.
Para média e alta complexidade, Jataí é referência para outros nove
municípios que compõe a regional Sudoeste II, possuindo na gestão municipal um
hospital geral de médio porte com 52 leitos, sendo 06 desses especializados de UTI
adulto, e um hospital conveniado ao SUS, o que mostra a sua importância como
região de saúde.
Atuam na secretaria da saúde 226

profissionais de nível superior entre

enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas etc; no nível técnico cerca de
171 profissionais em diversas áreas. Esses profissionais estão divididos entre a
atenção básica, média e alta complexidade.
Para este estudo, foram incluídos documentos referentes à rede básica de
saúde, Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e as estruturas administrativas
como Núcleo de Vigilância Epidemiológica.
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Na área da educação, Jataí destaca-se como pólo universitário, contanto
com a Regional da Universidade Federal de Goiás, com 25 cursos implantados,
sendo quatro na área da saúde (biomedicina, enfermagem, fisioterapia e medicina).
Está instalado no município um campus da Universidade Estadual de Goiás com
outros cursos, o Instituto Federal Goiano com cursos técnico e superiores e outras
instituições de ensino superior particulares, com ensino presencial e a distância.

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Foram incluídas às solicitações de treinamento que estivessem, no mínimo,
com os seguintes itens preenchidos: identificação – atividade, local; justificativa;
objetivos; conteúdo programático; recursos audiovisuais (ANEXO C).
Com a finalidade de manter o objetivo do presente estudo, definiu-se como
critério de exclusão o preenchimento parcial ou ambíguo dos documentos
analisados.

4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Para a extração dos dados nas fichas de solicitação de treinamento, foi
elaborado um instrumento baseado na PNEPS e no estudo de Peduzzi et al., (2009).
Este passou por um processo de refinamento e foi posteriormente encaminhado a
cinco especialistas na área para avaliar a apresentação, pertinência e compreensão
do mesmo. Utilizou-se uma escala de avaliação, adaptada do estudo de Terra
(2010), onde os especialistas deveriam assinalar se a questão estava adequada ou
não e havia ainda um espaço destinado a sugestões de acréscimo, retirada ou
modificações nos itens do instrumento (ANEXO D).
Para escolha dos juízes (especialistas) adotou-se os seguintes critérios:
profissionais da saúde com experiência nos temas educação permanente, educação
em saúde e processo de validação de instrumento. Dos cinco juízes convidados
apenas três responderam consentindo participar desta avaliação. Estes assinaram
um termo de consentimento livre e esclarecido para participarem do estudo, sendo
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respeitado os preceitos da Resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/12
(ANEXO F).
O Quadro 3 apresenta as variáveis do instrumento de coleta e a descrição
de cada uma para a análise do documento.

Quadro 3 – Categorização das variáveis do estudo.
Tipo de atividade educativa

Atividades educativas com enfoque na promoção,
prevenção ou recuperação da saúde

Treinamentos, simpósios, seminários
Reuniões gerenciais/administrativas
Público-alvo
Área específica (profissionais de saúde separadamente)
Todos os trabalhadores do serviço
Equipes de trabalho (equipe ESF)
Comunidade
Estratégias de ensino
Metodologias ativas
Discussão em grupo
Oficinas de trabalho
Aula expositiva dialogada
Aulas práticas
Dinâmicas de grupo
Metodologia tradicional
Palestras
Aula expositiva
Outras
Local de ocorrência da atividade Externa (fora da unidade de saúde)
educativa
Externa (na comunidade)
Interna (na unidade de saúde)
Origem da demanda pela atividade Externa (solicitações de pessoas externas a
educativa
equipe/comunidade)
Interna (emergiu dos trabalhadores)
Duração
1 – 2 horas
2 – 4 horas
> 4 horas
Fonte: Elaborado pelo autor com base no estudo de Peduzzi et al., 2009 e na PNEPS, 2009.

Tipo de atividade educativa: para essa variável foram criadas três
categorias, onde a primeira está mais próxima da EPS por incorporar atividades de
promoção da saúde, prevenção de doenças, e recuperação da saúde, pois se sabe
que a integralidade, é um dos princípios do SUS e consequentemente da PNEPS,
articula-se entre esses níveis de atenção à saúde. As duas últimas categorias foram
interpretadas como mais próximas da EC por pressupor ações com caráter
individualizado, voltado para profissionais em áreas específicas do conhecimento,
sem contextualização com o seu cenário de atuação (BRASIL, 2009a; MANCIA;
CABRAL, KOERICH, 2004; PEDUZZI et al., 2009).
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Para a variável público alvo, definiu-se como expressão da EPS as
atividades que envolveram todos os trabalhadores do serviço ou os trabalhadores
das equipes de ESF. Existem unidades em que trabalham, além da equipe de saúde
da família, outros profissionais que são vinculados a outros serviços que não à ESF.
É sabido que a EPS orienta as transformações a partir de intervenções com a
equipe de trabalho e não com os profissionais de saúde individualmente (BRASIL,
2009a; CECCIM; FEUERWERKER, 2004).
A PNEPS estimula a mudança de uma concepção educacional tradicional
para uma mais participativa que faz o trabalhador ser protagonista das ações
educativas e que se sinta envolvido no processo, enfocando a problematização
como estratégia a ser trabalhada no serviço. Assim, as metodologias ativas definidas
no instrumento foram indicativas da EPS. Já as tradicionais, por trabalharem de
maneira vertical e fragmentada, estavam voltadas para EC (BRASIL 2009a;
STRONCHEIN; ZOCCHE, 2011).
Em se tratando da variável local de ocorrência, as atividades que
ocorreram nas unidades de saúde, ou externamente (na comunidade) podem
apontar para uma aproximação entre as necessidades da comunidade e os serviços
de saúde, objetivo da EPS. Assim aquelas que aconteceram nesses locais tem uma
proximidade a política (BRASIL, 2009a).
Para a variável origem da demanda, as que foram originadas internamente
ao serviço, tem o potencial de terem emergido a partir da realidade das equipes de
trabalho, o que positivamente aponta para a lógica da EPS (BRASIL, 2009a).
A duração das atividades foi mensurada em horas, sendo de uma a mais de
quatro horas.
Além do instrumento padronizado, foi feita análise dos temas e justificativas
das atividades educativas buscando conhecer quais assuntos são mais discutidos
nas equipes de saúde, e que, portanto demandam um olhar mais crítico dos órgãos
competentes no que tange a necessidade real/carência da comunidade. As
temáticas trabalhadas, foram classificadas em áreas específicas como: saúde do
adulto e do idoso, saúde da mulher, saúde da criança e do adolescente,
administrativas/gerencias etc. Nas justificativas foram criadas categorias e
subcategorias para sua análise, sendo elas:
Atividades administrativas:
1. Planejamento;
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2. Qualidade da assistência;
3. Relacionamento interpessoal.
Cuidado em saúde
1. Promoção da saúde
2. Prevenção de doenças
3. Integração equipe x comunidade.

4.5 COLETA DE DADOS

Os dados foram coletados no recorte temporal de abril a dezembro de 2012,
sendo a coleta realizada entre agosto e outubro de 2013. Inicialmente foi
disponibilizada pela Secretaria da Saúde uma planilha contendo 512 atividades
educativas. De posse dos documentos comprobatórios dessas atividades, percebeuse que os documentos “Solicitação de Treinamento” que pudessem responder aos
critérios de inclusão estabelecidos tratavam-se de 82 documentos.
Ademais, os documentos apresentados tratavam-se de atas com registro de
atividades com data, tema, horário e local, além de folhas soltas com os mesmos
registros.
Após a análise dos documentos, com inclusão ou exclusão dos mesmos,
realizou-se a segunda fase da coleta através de uma leitura criteriosa de cada
documento buscando responder ao instrumento de coleta de dados definido no
Quadro 3 acrescido dos itens justificativa e temas presentes nos documentos.

4.6 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados foram analisados quantitativamente criando-se um banco de
dados no software Microsoft Excel com análise através do programa estatístico
Social Package Stastitical ScienceTM (SPSS) versão 20.0 para Windows. A análise
estatística dos dados deu-se pela caracterização das atividades encontradas
segundo as unidades de análise previamente definidas, mediante o cálculo de
frequências absolutas e relativas para variáveis.
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4.7 ASPECTOS ÉTICOS

O projeto foi construído respeitando as recomendações da Resolução
466/12 (BRASIL, 2012), sendo apresentado ao Gestor Municipal da Saúde de Jataí
juntamente com uma autorização para a execução da pesquisa. Em seguida, o
mesmo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal
de Goiás, sendo aprovado sob o n. 334.530 em julho de 2013 (ANEXO A).
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Caracterização das atividades educativas na saúde em um município brasileiro, na perspectiva
da educação permanente em saúde.
Caracterization of the educative activities in health in a brazilian municipality on the
perspective of the National Policy of Permanent Education in Healthcare
Ludmila Grego Maia1, Lucilene Maria de Sousa2, Ida Helena Carvalho Francescantonio
Menezes3
RESUMO: Objetivou-se analisar as atividades educativas da rede de saúde sob a perspectiva
da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Estudo retrospectivo, descritivo,
documental realizado na rede de saúde do município de Jataí-GO. As informações foram
classificadas de acordo com variáveis definidas. Entre as 82 atividades educativas analisadas
verificou que ocorrem com foco na educação em saúde, priorizando a comunidade. As
justificativas para as solicitações de treinamento estão em duas categorias, administrativo e no
cuidado em saúde. A efetiva implementação da Política é um desafio para os serviços devido
a sua complexidade político-pedagógica no contexto do Sistema Único de Saúde.
PALAVRAS CHAVE: Educação Continuada, Recursos Humanos em Saúde, Sistema Único
de Saúde.
ABSTRACT: This work aimed to analyze the educative activities of the health network from
the perspective of the National Policy of Permanent Health Education. The study was
retrospective, descritive, and documentary performed at the health network of the
municipality of Jataí-GO. The informations were classified according to the defined variables.
One analyzed 82 educative activities revealing that they occur focusing on healthcare
education, prioritizing the community. The justificatives are divided in two categories with
are of administrative nature and in health care. The implementation of the policy is a
challenge for the services due to its political-pedagogical complexity in the context of SUS.
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Introdução
A Educação Permanente em Saúde (EPS), instituída em 2004, e estabelecida como
política estratégica para condução da formação dos profissionais de saúde no contexto do SUS
vem sendo implementada nos estados e municípios brasileiros. No entanto, verifica-se no
cotidiano dos serviços de saúde que muitas vezes ela vem sendo entendida com uma mudança
conceitual a partir da educação continuada (EC). Ambos os termos coabitam no mesmo
espaço, sendo fator de confusão entre os trabalhadores da saúde, assim é necessário que se
estabeleça a sua contextualização para que os termos possam fazer sentido.
Na literatura há várias conceituações sobre EC e muitos autores concordam que é um
processo amplo que inclui a educação formal e a informal com o objetivo de desenvolvimento
pessoal e profissional dos trabalhadores de saúde (PASCHOAL; MANTOVANI; MÉIER,
2007; DAVIM; TORRES; SANTOS, 1999).
Diferentemente da EC, que trata de uma formação sem um contexto político, a EPS
está contextualizada dentro da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS)
e visa atender aos propósitos da Constituição de 1988 procurando ordenar a formação de
recursos humanos na área da saúde. Para alcançar esse objetivo, o Ministério da Saúde (MS)
vem construindo estratégias com a finalidade de atender as demandas institucionais de
formação e desenvolvimento de trabalhadores para a saúde trilhando como caminho a
educação permanente (BRASIL, 1988, 2009).
Estudos conduzidos por alguns autores (MONTANHA; PEDUZZI, 2010; PEDUZZI
et al., 2009; SILVA;PEDUZZI, 2011;) buscaram apontar as concepções de EPS e EC por
trabalhadores de saúde e demonstraram que ambas convivem no imaginário dos profissionais,
sendo que a EPS muitas vezes é entendida como uma mera mudança de denominação da EC.
Em Jataí-GO, situado no Sudoeste do estado, na microrregião Sudoeste II, a
mobilização para implantação da PNEPS começou no final de 2010 com a constituição da
CIES (Comissão de Integração Ensino Serviço).
O tema central deste estudo relaciona-se à análise das ações de educação na saúde no
referido município e os objetivos principais são caracterizar as ações assumidas como
educação permanente no município em relação ao tipo de atividade, público alvo, estratégias
de ensino, local e ocorrência das demandas, além das justificativas e temas, verificando se
estão de acordo com a PNEPS ou se reproduzem aspectos relativos a educação continuada.
Métodos
Trata-se de um estudo retrospectivo, documental com abordagem quantitativa,
desenvolvido no município de Jataí, estado de Goiás. A rede básica de saúde possui 16
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unidades básicas de saúde (UBS), destas 13 atuam dentro da Estratégia Saúde da Família
(ESF), sendo três na zona rural. A cobertura estimada da ESF está em 52,4%. Na média e alta
complexidade o município conta com três hospitais gerais, sendo um hospital sob a gestão
municipal classificado como de médio porte com 47 leitos. Nessa mesma unidade funciona o
Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), o Centro de Testagem e
Aconselhamento (CTA), além de ambulatório de especialidades médicas. Essa estrutura está
disponível para os nove municípios pactuados da regional Sudoeste II já que o município é
considerado como região de saúde (CNES, 2014).
Com o intuito de gerenciar as atividades educativas desenvolvidas nas unidades
como também o aprimoramento dos recursos humanos sob sua responsabilidade, a Secretaria
Municipal de Saúde de Jataí elaborou no ano de 2012 uma ferramenta para mensuração dos
eventos educativos promovidos pelas unidades de saúde. Trata-se de um formulário elaborado
em planilha do software Microsoft Excel denominado “Solicitação de Treinamento”.
Esse documento contempla questões como período de execução, coordenação do
evento, número de participantes, local da atividade, objetivo, justificativa, conteúdo
programático, recursos audiovisuais utilizados etc. A planilha contém comentários
explicativos para auxiliar no preenchimento de cada campo e deve ser preenchido por cada
unidade que proponha um evento educativo de qualquer natureza. Este documento utilizado se
assemelha ao instrumento adotado pelo MS na Portaria GM/MS no 278 de 27 de fevereiro de
2014.
O fluxo das solicitações dá-se a partir do preenchimento pelo coordenador da
unidade demandante e envio à coordenação de EPS da secretaria da saúde, onde é feita uma
análise da solicitação com autorização para realização.
O presente estudo foi desenvolvido incluindo-se os documentos (solicitações de
treinamento) da rede básica de saúde sendo dez UBS, o centro de testagem e aconselhamento
e o núcleo de vigilância epidemiológica, unidades essas que responderam ao instrumento no
período de estudo. Como critérios de inclusão definiu-se o preenchimento de alguns itens
essenciais desse documento como: identificação – atividade, local; justificativa; objetivos;
conteúdo programático e recursos audiovisuais.
Para a análise dos documentos foi elaborado um instrumento com base no estudo de
Peduzziet al., 2009 e na PNPE, apresentado no Quadro 1, onde encontram-se descritas as
variáveis de estudo e a descrição de cada tipo criado para a análise dos documentos. Foram
analisados os documentos referentes ao ano de 2012 correspondentes à implementação da
PNEPS e onde se iniciou a sistematização das ações de educação na saúde no município.
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Quadro 1 –Categorização das variáveis do estudo.
Tipo de atividade educativa

Atividades educativas com enfoque na promoção, prevenção ou
recuperação da saúde
Treinamentos, simpósios, seminários
Reuniões gerenciais/administrativas
Área específica (profissionais de saúde separadamente)
Público-alvo
Trabalhadores de enfermagem e médicos
Todos os trabalhadores do serviço
Equipes de trabalho (equipe ESF)
Comunidade
Estratégias de ensino
Metodologias ativas
Discussão em grupo
Oficinas de trabalho
Aula expositiva dialogada
Aulas práticas
Dinâmicas de grupo
Outras
Metodologia tradicional
Palestras
Aula expositiva
Outras
Local de ocorrência da atividade Externa (fora da unidade de saúde)
educativa
Externa (na comunidade)
Interna (na unidade de saúde)
Origem da demanda pela atividade Externa (solicitações de pessoas externas a equipe/comunidade)
educativa
Interna (emergiu dos trabalhadores)
1 – 2 horas
Duração
2 – 4 horas
> 4 horas
Fonte: Elaborado pelo autor com base no instrumento de Peduzzi, et al., 2009 e na PNEPS, 2009.

Além dessas variáveis, ainda foi possível analisar os temas das atividades educativas,
bem como as justificativas para proposição das mesmas.
Para a variável tipo de atividade educativa foram criadas três categorias, onde a
primeira está mais próxima da EPS por incorporar atividades de promoção da saúde,
prevenção de doenças e recuperação da saúde, pois sabe-se que a integralidade, um dos
princípios do SUS e consequentemente da PNEPS, articula-se entre esses níveis de atenção a
saúde. As duas últimas categorias foram interpretadas como mais próximas da EC (BRASIL,
2009; PEDUZZI et al., 2009).
Para variável público alvo, definiu-se como expressão da EPS as atividades que
envolveram todos os trabalhadores do serviço ou os trabalhadores das equipes de ESF. Na
realidade do estudo, existem unidades em que trabalham, além da equipe de saúde da família,
outros profissionais que são vinculados a outros serviços que não à ESF. É sabido que a EPS
orienta as transformações a partir de intervenções com a equipe de trabalho e não com
profissionais de saúde individualmente (BRASIL, 2009; PEDUZZI, et al., 2009).
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A PNEPS estimula a mudança da concepção educacional estimulando abordagens
mais participativas em detrimento das tradicionais, que tragam o trabalhador para ser
protagonista das ações educativas e que este se sinta envolvido nesse processo. Levando-se
em consideração essa concepção, incluímos as metodologias ativas definidas no instrumento
como indicativas da EPS. Já as tradicionais, por trabalharem de maneira vertical e
fragmentada, estavam voltadas para EC (BRASIL 2009).
Para a variável local de ocorrência, as atividades que aconteceram nas unidades de
saúde, ou externamente (na comunidade) podem apontar para uma aproximação entre as
necessidades da comunidade e os serviços de saúde, objetivo da EPS. Já as atividades que
ocorreram fora da região da unidade de saúde podem ser vistas como relacionadas à EC, já
que podem não estar vinculadas às demandas particulares da comunidade.
Para a variável origem da demanda, as originadas internamente ao serviço tem o
potencial de terem emergido a partir da realidade das equipes de trabalho, o que positivamente
aponta para a lógica da EPS (BRASIL, 2009). A duração das atividades foi mensurada em
horas indo de uma a mais de quatro horas.
Os temas foram classificados em áreas especificas como saúde da mulher, saúde do
adulto e idoso, saúde da criança e do adolescente, dentre outras. Já as justificativas, foram
analisadas com a criação de categorias e subcategorias, sendo: ‘atividades administrativas’:
planejamento; qualidade da assistência; relacionamento interpessoal. ‘Cuidado em saúde’:
promoção da saúde; prevenção de doenças; integração equipe x comunidade.
O banco de dados foi criado no software Microsoft Excel e seu processamento foi
realizado pelo programa estatístico Social Package Stastitical ScienceTM(SPSS) versão 20.0
para Windows. Para a análise estatística dos dados, foi realizada uma caracterização das
atividades encontradas segundo as unidades de análise previamente definidas mediante o
cálculo de frequências absolutas e relativas para as variáveis.
O projeto seguiu as normas para pesquisa envolvendo seres humanos, e foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, sob o nº 334.530/2013.

Resultados
Foi disponibilizada pela coordenação da EPS do município de Jataí-GO, uma
planilha contendo as atividades educativas realizadas no ano de 2012, que totalizavam 512.
Ao analisar os 512 documentos, constatou-se que apenas 82 (16%) respondiam aos critérios
de inclusão estabelecidos e eram capazes de informar ao leitor a natureza e a forma de
execução da atividade educativa.
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A maioria dos documentos disponibilizados para consulta, 429 (84%), tratava-se de
folhas de assinatura de presença em atividades ou registro em ata do tema com assinatura dos
participantes etc.
A Tabela 1 mostra a distribuição das variáveis tipo de atividade educativa e público
alvo, sendo que para primeira há a predominância de atividades educativas com enfoque na
promoção, prevenção ou recuperação da saúde com 66 (80,5%) atividades. Os treinamentos,
simpósios e seminários corresponderam a 15 atividades (18,3%).
Para o público alvo, o foco das atividades educativas analisadas foi a comunidade,
representando 58 (70,7%). As atividades para áreas específicas totalizaram 13 (15,8%), e o
item todos os trabalhadores do serviço correspondeu a 7 (8,5%).
Tabela 1 – Tipos de atividades educativas e público alvo na rede de saúde. Jataí, GO, 2012.
Tipo de atividade educativa

N

%

Atividades educativas com enfoque na promoção, prevenção ou recuperação da saúde

66

80,5

Treinamentos, simpósios, seminários
Reuniões gerenciais/administrativas
Total
Publico alvo
Comunidade
Área específica (profissionais de saúde separadamente)
Todos os trabalhadores do serviço
Equipes de trabalho (equipe ESF)
Total
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa.

15
1
82

18,3
1,2
100

58
13
7
4
82

70,7
15,8
8,5
5,0
100

Na Tabela 2, pode se observar as outras variáveis do estudo, onde 77 (93,9%) dos
documentos conseguiram responder ao tipo de estratégia de ensino utilizada. As metodologias
ativas foram utilizadas em 25 (32,4%) atividades e as tradicionais em 52 (67,6%). Dentre as
metodologias ativas, destacaram-se as aulas práticas 13 (52%). Já as estratégias tradicionais
foram utilizadas em 52 (65,8%) de todas as atividades educativas, com predominância de
palestras 25 (48,1%).
Para o local de ocorrência, as atividades foram predominantemente na unidade de
saúde, ou seja, interno 53 (64,6%). A variável origem da demanda mostra que as atividades
educativas originaram-se internamente ao serviço, ou seja, em 71 (86,6%) dos documentos
analisados. No que tange à duração das atividades realizadas, dos 82 documentos, 37 (45,1%)
não informaram a carga horária da atividade. Das que informavam, aquelas com duração entre
uma a duas horas totalizaram 25 (30,5%) das atividades.
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Tabela 2 – Estratégia de ensino, local da ocorrência, origem da demanda e carga horária das atividades
educativas realizadas na rede de saúde. Jataí, GO. 2012.
Estratégia de ensino ativa
%
N
Aulas práticas
13
52
Dinâmicas de grupo
6
24
Aula expositiva dialogada
3
12
Oficinas de trabalho de grupo
3
12
Total
25
100
Estratégia de ensino tradicional
Palestras
25
48,1
Aula expositiva
16
30,7
Outras*
11
21,2
Total
52
100
Local de ocorrência da atividade educativa
Interna (na unidade de saúde)
53
64,6
Externa (fora da unidade de saúde)
15
18,3
Externa (na comunidade)
14
17,1
Total
82
100
Origem da demanda
Interna (emergiu dos trabalhadores)
71
86,6
Externa (solicitações de pessoas externas a equipe/comunidade)
9
11
Não informado
2
2,4
Total
82
100
Carga horária
1 – 2 horas
25
30,5
2 – 4 horas
16
19,5
>4 horas
4
4,9
Sem carga horária informada
37
45,1
Total
82
100
*Outras: leituras e discussão de documentos.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa.

Dois 82 documentos, somente um não informou a temática trabalhada. Os principais
temas solicitados foram direcionados à saúde do adulto e do idoso (n= 21; 26%), saúde da
criança e do adolescente (n = 20; 24%) e a questões administrativas (n= 9; 15%) (Grafico1).
Gráfico1 – Temas trabalhados nas atividades educativas na rede de saúde de Jataí, GO. 2012.

Publicações

49

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa.

A Tabela 3 mostra a análise do item justificativa, que foi possível analisar em 74
(89,1%) documentos. A partir dessa leitura foram criadas duas categorias de análise. Na
primeira, 63 (85,1%) se encaixaram na categoria cuidado em saúde, e o restante 11 (14,9%),
as justificativas estavam voltadas para atividades de cunho administrativo.
Dessas duas categorias principais, foram criadas subcategorias. Para a primeira
‘cuidado em saúde’, a subcategoria promoção da saúde obteve maior percentual com 42
(66,7%). Já as ‘atividades administrativas’ destacam-se as voltadas para o planejamento das
ações da unidade 5 (45,4%).

Tabela 3 – Categorias e subcategorias a partir das justificativas das atividades educativas realizadas na rede de
saúde. Jataí, GO. 2012.
Categoria
Subcategoria
n
%
Administrativo

Total
Cuidado em saúde

Planejamento

5

45,4

Qualidade da assistência

4

36,4

Relacionamento interpessoal

2

18,2

11

100

Promoção da saúde

42

66,7

Integração equipe x comunidade

14

22,2

Prevenção de doença

7

11,1

63

100

Total
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa.
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Discussão
Um dos pontos a ser discutido é o grande número de documentos apresentados que
não responderam ao instrumento padronizado. Questiona-se a importância do preenchimento
desta solicitação de treinamento para os profissionais. Será que a mesma contempla as
necessidades e os anseios dos profissionais?
Tendo em vista que as atividades realizadas foram prioritariamente voltadas à
comunidade, o estudo mostrou que a prática da EPS que deveria acontecer no trabalho e ser
voltada para os trabalhadores tem ocorrido de forma pouco frequente em Jataí. Para melhor
compreensão foram criadas seções para discussão das categorias de acordo com as análises
realizadas, apresentada a seguir:

1. Atividades educativas na rede de saúde e público alvo
O grande percentual de atividades educativas com enfoque na promoção, prevenção
ou recuperação da saúde (80,5%) apontam para articulação do eixo integralidade, uma das
premissas da EPS, a partir do momento em que as equipes se mostram preocupadas e fazem
emergir esse princípio para o debate junto aos usuários dos serviços (BRASIL, 2009).
No estudo de Peduzziet al., (2009) essa categoria representou um percentual menor
(30,6%). Apesar dessa diferença nos percentuais, cabe destacar que ao assumirem a
integralidade como eixo para condução das atividades educativas, as equipes de saúde
potencializam a possibilidade de transformar o seu processo de trabalho com vistas a
construção de um modelo integral de saúde. Estando a integralidade, desse modo, relacionada
à lógica de organização dos serviços e das práticas de saúde, o que possibilitaria superar um
modelo fragmentado das atividades, caminhando para horizontalização dos programas de
atenção à saúde, com equipes que pensem em suas práticas a partir das necessidades dos
usuários e da população (PEDUZZI et al., 2009; SILVA; PEDUZZI, 2011).
Machado et al., (2007) acrescentaram que dentro da concepção de integralidade, as
ações de educação na saúde devem estar articuladas entre a concepção da realidade do
contexto de saúde e a busca de possibilidades de atitudes geradoras de mudanças, levando-se
em conta o processo de trabalho das equipes de saúde.
Ligada ao tipo de atividade predominante, a variável público alvo aponta a
comunidade com percentual relevante, em detrimento das outras categorias. Evidenciando
assim que as atividades ditas como educação permanente, eram atividades de educação em
saúde, pois não integravam a equipe de trabalho nesse processo.
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Do ponto de vista da EPS, há que se fazer duas inferências: a primeira é que isso
pode ser bem visto, pois o olhar em direção as necessidades da comunidade amplia as
possibilidades de respostas mais abrangentes e resolutivas para os usuários. Por outro lado,
pensando no conceito do ‘quadrilátero da formação’ que marca o encontro da saúde com a
educação e cidadania (controle social, práticas participativas, alteridade com os movimentos
populares, ligações com a sociedade civil), seria necessário o envolvimento de outros atores
nessas atividades educativas propostas (BRASIL, 2009, CECCIM; FERLA, 2008).
Acredita-se que essa denominação das atividades como EPS ocorreram de forma
equivocada a partir da formulação da PNEPS, que trouxe um novo conceito para o cenário do
SUS de maneira simplista. Isso é corroborado por outros estudos, mostrando que os
profissionais entenderam a EPS como mudança conceitual, sem levar em consideração
aspectos inerentes a sua estrutura. Assim passou-se a considerar toda e qualquer atividade
realizada como educação permanente. Ainda cabe discutir que, a educação permanente, a
educação continuada e a educação em saúde não precisam ser entendidas como conceitos
antagônicos, mas complementares. A literatura mostra que a formulação dos conceitos sobre
esses processos educativos consideram as diferenças de experiências e expectativas dos
trabalhadores e que há uma confusão sobre os termos no imaginário dos profissionais
(FORTUNA et al., 2011; MANCIA; CABRAL; KOERICH, 2004; MARANDOLA et al.,
2009).
As categorias, treinamentos, simpósios e seminários presentes nos documentos
analisados caracterizam-se por serem atividades próximas a EC, visto seu caráter fragmentado
e pontual, quando da análise dos objetivos e justificativas na proposição das atividades. A EC
parte da percepção da necessidade individual do profissional de saúde, quando da sua atuação
no campo de trabalho, tendo um papel de preencher lacunas na sua formação, objetivando
qualificá-lo para melhor exercer a sua função (DAVIM; TORRES; SANTOS, 1999;
MONTANHA; PEDUZZI, 2010).
Outros autores como Tronchin (2009) e Peduzziet al. (2009), mostram um percentual
de público alvo voltado para áreas específicas com (63,5%) e (53,9%), respectivamente. A
PNEPS, refere que a abordagem das ações de educação permanente em saúde devem ser da
equipe e do grupo como estrutura de interação, evitando-se a fragmentação disciplinar
(BRASIL, 2009).
Para Ceccim (2005) ou constituímos equipes multiprofissionais, coletivos de
trabalho, “ou colocamos em risco a qualidade de nosso trabalho, porque sempre seremos
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poucos, sempre estaremos desatualizados, nunca dominaremos tudo o que se requer em
situações complexas de necessidades em direitos à saúde” (CECCIM, 2005, p. 163).

2. Metodologias de ensino na EPS
A EPS dá ênfase a adoção de práticas pedagógicas emancipatórias pelos serviços de
saúde para que provoquem mudanças significativas no processo de trabalho das equipes de
saúde.
Neste estudo, em menos da metade das atividades planejadas, foram utilizadas
metodologias ativas (30,1%). Esse resultado corrobora com o estudo de Alves (2007), onde
apesar da emergência de um novo discurso no campo da educação em saúde, ainda
prevalecem às práticas educativas hegemônicas. No enfoque da EPS, é esperado que haja uma
mudança significativa na concepção e nas práticas de capacitação dos trabalhadores dos
serviços, modificando as

estratégias

educativas a partir da prática como fonte de

conhecimento e de problemas, problematizando o próprio fazer (BRASIL, 2009).
A literatura apresenta que para os trabalhadores o principal fator que prejudica as
capacitações é a utilização de metodologias inadequadas. As escolhas metodológicas nas
capacitações são fundamentais para a compreensão de seus resultados. O impacto das
capacitações depende do envolvimento e da satisfação do público alvo e isso está intimamente
ligado ao método empregado no seu desenvolvimento (SILVA; OGATA; MACHADO,
2007).

3. Contexto das atividades educativas
O local de ocorrência da demanda faz alusão ao fato de que as atividades devem
emergir do cotidiano das equipes de saúde, ou seja, os problemas devem ser levantados de
acordo com a vivência dos profissionais, corroborado pela PNEPS (BRASIL, 2009). Percebese, então, que para estar próxima da concepção da EPS é salutar que as atividades ocorram na
própria unidade. Assim, nesse estudo, contrário ao descrito na literatura, percebe-se que os
profissionais utilizam a unidade como primeiro local de escolha para realizar suas atividades.
Vianaet al., (2008), e Peduzzi et al., (2009)apresentaram percentuais maiores para ocorrência
externa das atividades (44% e 61,6%) respectivamente.
Ressalta-se ainda que Viana et al., (2008) disseram que é esperado que o ambiente
de

trabalho

seja um espaço privilegiado do processo ensino-aprendizagem, com

possibilidade de se desenvolver e incorporar novas metodologias, o que percebemos nesta
pesquisa.
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Quanto à origem da demanda, a maior parte se deu a partir da solicitação dos
profissionais de saúde das equipes. Isso mostra que os trabalhadores do serviço de saúde tem
buscado um olhar sobre as necessidades da comunidade, conforme preconiza a EPS (BRASIL
2009).

4. Duração das atividades educativas
Apesar do percentual elevado de horas não informadas, percebe-se que a maioria das
atividades compreende o período de 1 a 2 horas de duração. Outros estudos que quantificaram
as atividades em termos de horas apontam que a longa duração das atividades pode ser fator
prejudicial no que tange a adesão dos trabalhadores. No entanto, não há consenso na literatura
quanto ao tempo mínimo ou máximo preconizado. Cabe ressaltar que para a aprendizagem ser
significativa e provocar mudanças no cotidiano das organizações, atividades de curta duração
podem não permitir a imersão do profissional para um processo de (des)construção
(re)construção a partir de suas vivências na realidade dos serviços de saúde (SILVA;
OGATA; MACHADO, 2007; STROSCHEIN; ZOCCHE, 2011).

5. Temas das ações educativas
Os temas foram classificados em áreas específicas de atuação da atenção básica,
mostrando que houve predominância das atividades com foco na saúde do adulto e do idoso,
seguida de atividades voltadas para saúde da criança e do adolescente. O estudo de Viana et
al. (2008) mostra que os conteúdos relacionados as áreas temáticas que acompanham os
grandes ciclos vitais foram a segunda categoria com maior número de capacitações. Assim
como no estudo de Cardoso (2012), onde os temas trabalhados foram: organização da
assistência aos diversos grupos de usuários (hipertensos, diabéticos, criança, mulher,
populaçãode rua), fluxos de atendimento dentre outros.
Esse achado justifica-se pelo fato das ações programáticas já estabelecidas pelo
Ministério da Saúde serem trabalhadas de forma rotineira nas unidades de saúde, tendo
programas e agendas pré-estabelecidas e já incorporadas pela comunidade. Também é sabido
que adultos (mulheres) e crianças são o público alvo que maior frequentam as unidades em
busca de atendimento sistemático.
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6. Análise das justificativas para as ações educativas

Para a categoria administrativo percebe-se uma preocupação da equipe no
planejamento das ações de saúde, assim como com a qualidade da assistência. Silva e Peduzzi
(2011 p. 1027) referem que “é importante que haja espaços de discussão, construção de
consensos, acordos por meio da ação de combinar e recombinar estratégias para o
planejamento das ações educativas dos trabalhadores para possibilitar resultados da atenção à
saúde”. Esses aspectos encontrados vão ao encontro da PNEPS a partir do momento em que a
EPS objetiva transformar o processo de trabalho, orientado para a melhoria da qualidade dos
serviços e para a equidade no cuidado. Desse modo percebe-se que as equipes tem um olhar
voltado para as necessidades dos usuários a partir do momento em que se preocupam com a
qualidade do serviço prestado (BRASIL, 2009).
Considerando a categoria cuidado em saúde o enfoque das ações educativas foram
relacionados a promoção, prevenção ou recuperação da saúde com centralidade na
comunidade. Isso é corroborado pelas justificativas onde as subcategorias mostram que as
atividades de promoção da saúde predominaram sobre as demais (prevenção e integração,
equipe x comunidade).
A promoção da saúde supõe uma concepção ampliada para olhar a saúde a partir dos
seus determinantes e condicionantes e não restrita à ausência de doença. Assim, “a
complexidade, diversidade e amplitude da produção da vida humana exigem/obrigam à
formação de pessoal com qualificação para a compreensão e intervenção intersetorial e
segundo estratégias de promoção da saúde como qualidade da vida” (CECCIM; FERLA,
2008 p. 448-449).
Silva e Peduzzi (2011) afirmam que cabe aos profissionais de saúde reconhecer as
necessidades dos usuários a partir de sua realidade, observando como se dão os processos
saúde-doença-cuidado. No estudo em questão, as ações de promoção tiveram tanto o foco em
promover a qualidade de vida da comunidade quanto o olhar para o processo saúde-doença.
Considera-se

ainda

que

as

atividades

solicitadas

pelas

equipes

partiram

prioritariamente das que atuam na atenção básica, e sabe-se que esse nível de assistência tem
como alicerce trabalhar com foco na promoção da saúde dentro de seu território de atuação.
Sob o ponto de vista da EPS e retomando os resultados desse estudo, pode-se inferir
que os profissionais de saúde têm observado e procurado atuar a partir das demandas dos
usuários. A educação permanente estimula os profissionais a se organizarem e desenvolverem
suas ações de modo que respondam às necessidades da comunidade e quando o processo de
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trabalho está comprometido com a EPS, impulsiona os trabalhadores de saúde a produzir uma
nova maneira de cuidar, modificando então a sua prática (BRASIL, 2009; MERHY, 2005;
PAULINO et al. 2012).
Embora o estudo tenha ocorrido na maioria das unidades de saúde o que permitiu
pela primeira vez conhecer o perfil das atividades educativas na saúde desenvolvidas no
município, foi analisado um número pequeno de solicitações de treinamento em função do
preenchimento incompleto do formulário.

Conclusão
De um modo geral, pode-se compreender que as atividades educativas mapeadas
neste estudo estão ocorrendo com foco na educação em saúde, priorizando ações com a
comunidade e ainda com predominância do uso de metodologias tradicionais de ensino.
Ao se pensar na PNEPS, percebe-se que alguns aspectos estão ancorados a ela,
principalmente os relacionados às justificativas para solicitação das atividades educativas e a
origem das mesmas, mostrando a presença do eixo integralidade como articulador das ações
de promoção, prevenção e recuperação da saúde.
Do mesmo modo a EC também se faz presente, especialmente no que tange a
metodologia de ensino utilizada e o público alvo a que se destina.
De uma forma geral, os resultados sugerem que ainda é pouco consistente a
compreensão no município sobre a PNEPS. Conforme apresentado nos resultados, as
atividades ocorrem com foco na comunidade, não sendo voltadas para os trabalhadores no seu
cotidiano de serviço, mostrando a urgente necessidade em se discutir enfaticamente a política
nos diversos âmbitos do município.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com nosso estudo, em Jataí a EPS tem sido entendida apenas
como uma mudança conceitual, resultado que também é corroborado por outros
estudos. As atividades no município estão voltadas para educação em saúde sendo,
em sua grande maioria, direcionadas à comunidade.
Pode-se inferir que a efetiva implementação da EPS como estratégia para o
aprimoramento dos recursos humanos nos serviços de saúde ainda é um grande
desafio, tendo em vista a complexidade político-pedagógica a qual a mesma se
insere no contexto da saúde pública no Brasil.
Conseguir a mudança de práticas educativas que sejam significativas no
trabalho para o trabalho, requer além de uma contínua formação profissional, uma
mudança nos currículos de graduação visando inserir os egressos no contexto da
EPS, situação essa de difícil solução a curto e médio prazo tendo em vista a matriz
curricular padrão na qual estão inseridos. Nesse sentido, as CIES poderão exercer
um papel chave norteador desse novo caminho que se busca aprimorar.
Nesse espaço coletivo de discussões, a aproximação entre a academia, a
gestão, os profissionais e os usuários pode ter uma influência positiva,
principalmente para as instituições formadoras, pois amplia a sua visão sobre a
realidade do sistema de saúde, permitindo que esse olhar possa provocar mudanças
estruturais na formação acadêmica. Isso propiciaria uma formação profissional mais
próxima das necessidades e demandas do SUS.
Para a gestão, a EPS é o caminho para se alcançar uma saúde de
qualidade, resolutiva e equânime.
Por fim, acredita-se que há outros desdobramentos possíveis a partir deste
estudo, um deles seria trabalhar com pesquisa de campo junto aos profissionais de
saúde, o que permitiria uma melhor compreensão a partir da vivência dos mesmos
sobre a PNEPS.
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PRODUTOS TÉCNICOS

Alguns produtos técnicos foram pensados e elaborados a partir do
desenvolvimento e resultados deste trabalho. Foi apresentada à CIES uma proposta
para formação em EPS voltada para os profissionais do município e que foi um
objetivo deste estudo. Esse curso acontecerá para regional Sudoeste II e tem como
missão transformar as práticas educativas atuais buscando debater a PNEPS
(Produto Técnico 1).
No município, a pesquisa deu suporte à implantação de um Núcleo de
Educação Permanente em Saúde. Nesse sentido, foi realizada uma reunião, com
suporte da CIES, com membros do município que foram convocados pelo gestor
para composição do Núcleo. Nessa reunião a PNEPS foi apresentada, e a EPS e a
função de cada membro participante foram discutidas (Produto Técnico 2).
O desenvolvimento dessa pesquisa permitiu sugerir ao colegiado do curso
de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás a criação de uma disciplina
optativa sobre a EPS, com vistas a estimular os graduandos a entender melhor a
PNEPS e assim atuar em parceria à rede de saúde como facilitadores nesse
processo (Produto Técnico 3).
E por fim, foi elaborado um instrumento para registro das atividades
educativas do município com padronização de itens a serem preenchidos que
abarquem a PNEPS e sua estrutura. Para que o mesmo seja colocado em prática,
foi pensado em apresentá-lo às coordenações das unidades de saúde do município
para discussão e posterior implementação, a fim de que o mesmo possa fazer
sentido para os profissionais de saúde e não seja meramente mais um instrumento a
ser preenchido (Produto Técnico 4).
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1. Projeto curso de formação em Educação Permanente em Saúde pela CIES
Sudoeste II
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2. Reunião para estruturação do núcleo de educação permanente jataí
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3. Proposta para criação de disciplina optativa sobre educação permanente

Educação Permanente em Saúde
Carga horária: 32 horas
Pré-Requisito: Saúde Coletiva; Bases para o Cuidar do Indivíduo e da Família I
Co-requisito: não
Ementa: Principais concepções sobre a educação em saúde; Propostas pedagógicas
libertadoras, enfatizando a dimensão pedagógica do trabalho em saúde; Instrumentos para
operacionalização das ações de educação em saúde individuais e coletivas tomando como
eixo educação permanente na perspectiva da consolidação do SUS.
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4. Proposta de instrumento para registro das atividades educativas

REGISTRO DE ATIVIDADE EDUCATIVA
1. NOME DA AÇÃO:
2. DATA:

LOCAL:

HORA:

DURAÇÃO:

3. COORDENADOR DA AÇÃO:
4. PÚBLICO ALVO: (

) QUANTIDADE ESTIMADA

COMUNIDADE ( ) ENFERMEIROS ( ) MÉDICOS ( ) TÉCNICOS DE
ENFERMAGEM ( ) ACS ( ) TODA EQUIPE ( ) RECEPÇÃO ( ) OUTROS ____
4. JUSTIFICATIVA:
5. OBJETIVO DA AÇÃO:
6 METODOLOGIA A SER EMPREGADA: ( ) TRADICONAL ( ) PARTICIPATIVA
DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA:
7. RESULTADOS ESPERADOS:
8. PREVÊ CERTIFICAÇÃO ( ) SIM

(

) NÃO

9. PREVISÃO DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGÓGICO (

) SIM

(

) NÃO

QUAL?
10. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO:
11. LOGÍSTICA
RECURSOS ÁUDIO-VISUAIS
CUSTOS DO EVENTO
FORMA DE FINANCIAMENTO
OBSERVAÇÕES
12. ENVOLVE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS ( ) SIM

(

) NÃO

QUAL(IS)?
____________________________ ________________________________
(Local e Data) (Assinatura)
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APÊNDICE

Instrumento de coleta de dados
Tipo de atividade educativa

Atividades educativas com enfoque na promoção,
prevenção ou recuperação da saúde

Treinamentos, simpósios, seminários
Reuniões gerenciais/administrativas
Público-alvo
Área específica (profissionais de saúde separadamente)
Todos os trabalhadores do serviço
Equipes de trabalho (equipe ESF)
Comunidade
Estratégias de ensino
Metodologias ativas
Discussão em grupo
Oficinas de trabalho
Aula expositiva dialogada
Aulas práticas
Dinâmicas de grupo
Outras
Metodologia tradicional
Palestras
Aula expositiva
Outras
Local de ocorrência da atividade Externa (fora da unidade de saúde)
educativa
Externa (na comunidade)
Interna (na unidade de saúde)
Origem da demanda pela atividade Externa (solicitações de pessoas externas a
educativa
equipe/comunidade)
Interna (emergiu dos trabalhadores)
Duração
1 – 2 horas
2 – 4 horas
> 4 horas
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do estudo de Peduzzi et al., 2009 e PNEPS, 2009.
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ANEXO B- Normas de publicação dos respectivos periódicos

REVISTA SAÚDE EM DEBATE - INSTRUÇÕES
PREPARAÇÃO E SUBMISSÃO DE ARTIGOS
Atualizada em dezembro de 2013

AOS AUTORES

PARA

A Revista Saúde em Debate (RSD), criada em 1976, é uma publicação do
Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), que tem como objetivo divulgar
estudos, pesquisas e reflexões que contribuam para o debate no campo das
políticas de saúde nacionais e internacionais.
POLÍTICA EDITORIAL
Publicada trimestralmente desde 2010, nos meses de março, junho,
setembro e dezembro, é distribuída a todos os associados em situação regular com
o CEBES. Além dos números regulares, a RSD publica números especiais que
seguem o mesmo processo de avaliação e publicação dos números regulares.
A RSD aceita trabalhos inéditos sob a forma de artigos originais, ensaios,
revisão sistemática, relato de experiência, artigos de opinião, resenhas de livros de
interesse acadêmico, político e social, além de depoimentos e documentos. Os
trabalhos devem contribuir com o conhecimento científico já acumulado na área.
Os trabalhos submetidos à Revista não podem ser apresentados
simultaneamente a outro periódico, na íntegra ou parcialmente.
O CEBES não cobra taxas dos autores que submetem trabalhos à RSD. A
produção editorial da entidade é resultado de trabalho coletivo e de apoios
institucionais e individuais. A sua colaboração para que a Revista continue sendo um
espaço democrático de divulgação de conhecimentos críticos no campo da saúde
pode se dar por meio da associação à entidade no site http://www.cebes.com.br.
MODALIDADES DE TRABALHOS ACEITOS PARA AVALIAÇÃO
1. Artigo original: resultado final de pesquisa científica que possa ser
generalizado ou replicado. O texto deve conter entre 10 e 15 laudas.
2. Ensaios: análise crítica sobre tema específico de relevância e interesse
para a conjuntura das políticas de saúde brasileira e internacional. O texto deve
conter entre 10 e 15 laudas.
3. Revisão sistemática: revisão crítica da literatura sobre tema atual,
utilizando método de pesquisa. Objetiva responder a uma pergunta de relevância
para a saúde, detalhando a metodologia adotada. O texto deve conter entre 12 e 17
laudas.
4. Artigo de opinião: exclusivo para autores convidados pelo Editor
Científico, com tamanho entre 10 e 15 laudas. Neste formato não são exigidos
resumo e abstract.
5. Relato de experiência: descrição de experiências acadêmicas,
assistenciais ou de extensão, com tamanho entre 10 e 12 laudas.
6. Resenhas: resenhas de livros de interesse para a área de políticas
públicas de saúde, a critério do Conselho Editorial. Os textos deverão apresentar
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uma visão geral do conteúdo da obra, de seus pressupostos teóricos e do público a
que se dirige em até três laudas.
7. Documentos e depoimentos: trabalhos referentes a temas de interesse
histórico ou conjuntural, a critério do Conselho Editorial. O número máximo de
laudas não inclui a folha de apresentação e referências.
DIREITOS AUTORAIS
Os direitos autorais são de propriedade exclusiva da Revista, transferidos
por meio de Declaração de Transferência de Direitos Autorais assinada por todos os
autores, conforme modelo disponível na página da Revista. É permitida a
reprodução total ou parcial dos trabalhos desde que identificada a fonte e a autoria.
SUBMISSÃO E PROCESSO DE JULGAMENTO
Os trabalhos devem ser submetidos exclusivamente pelo site:
www.saudeemdebate.org.br.
Após seu cadastramento, o autor responsável pela submissão eeceberá
login e senha. Ao submeter o texto, todos os campos obrigatórios da página devem
ser preenchidos com conteúdo idêntico ao do arquivo a ser anexado.
FLUXO DOS ORIGINAIS SUBMETIDOS À PUBLICAÇÃO
Todo original recebido pela secretaria do CEBES é submetido à análise
prévia. Os trabalhos não selecionados nessa etapa são recusados, e os autores,
informados por mensagem do sistema. Os trabalhos não conformes às normas de
publicação da Revista são devolvidos aos autores para adequação. Antes de se
enviar aos pareceristas, encaminha-se o trabalho ao Conselho Editorial para
avaliação de sua pertinência temática aos objetivos e linha editorial da Revista.
Uma vez aceitos para apreciação, os originais são encaminhados a dois
membros do quadro de pareceristas da Revista, que são escolhidos de acordo com
o tema do trabalho e sua expertise, priorizando-se os de estados da federação
diferentes daquele dos autores. A avaliação dos trabalhos é feita pelo método duplocego, isto é, os nomes dos autores permanecem em sigilo até a aprovação final do
trabalho para a publicação. Caso haja divergência de pareceres, o texto será
encaminhado a um terceiro parecerista para desempate. Da mesma forma, o
Conselho Editorial pode, a seu critério, emitir um terceiro parecer.
O formulário para o parecer está disponível para consulta no site da Revista.
Os pareceres sempre apresentarão uma das seguintes conclusões: (1) aceito para
publicação; (2) aceito para publicação com ‘sugestões não impeditivas’; (3)
reapresentar para nova avaliação depois de efetuadas as modificações sugeridas;
(4) recusado para publicação.
Quando a avaliação do parecerista indicar ‘sugestões não impeditivas’, o
parecer será enviado aos autores para correção do trabalho, com prazo para retorno
em até vinte dias. Ao retornar, o trabalho volta a ser avaliado pelo mesmo
parecerista, que terá prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15 dias, para emissão
do parecer final. O Editor Científico possui plena autoridade para decidir sobre a
aceitação final do trabalho, bem como das alterações efetuadas.
No caso de solicitação para ‘reapresentar para nova avaliação depois de
efetuadas as modificações sugeridas’, o trabalho deverá ser reencaminhado pelo
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autor em no máximo dois meses. Ao fim desse prazo, e não havendo qualquer
manifestação dos autores, o trabalho será excluído do sistema.
Eventuais sugestões de modificações de estrutura ou de conteúdo por parte
da Editoria serão previamente acordadas com os autores por meio de comunicação
via site ou e-mail. Não serão admitidos acréscimos ou modificações depois da
aprovação final do trabalho para publicação.
O modelo de parecer utilizado pelo Conselho Científico está disponível em:
www.saudeemdebate.org.br.
Os trabalhos enviados para publicação são de total e exclusiva
responsabilidade dos autores, não podendo exceder a cinco autores por trabalho.
REGISTRO DE ENSAIOS CLÍNICOS
A RSD apoia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização
Mundial da Saúde (OMS) e do International Committee of Medical Journal Editors
(ICMJE), reconhecendo, assim, sua importância para o registro e divulgação
internacional de informações sobre ensaios clínicos. Nesse sentido, as pesquisas
clínicas devem conter o número de identificação em um dos registros de Ensaios
Clínicos validados pela OMS e ICMJE, cujos endereços estão disponíveis em:
http://www.icmje.org. O número de identificação deverá constar ao final do resumo.
FORMATAÇÃO DO TRABALHO
O texto deve ser digitado no programa Microsoft® Word ou compatível,
gravado em formato doc ou docx.
Padrão A4 (210X297mm), margem de 2,5 cm em cada um dos quatro lados, fonte
Times New Roman tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5.
O corpo de texto não deve conter qualquer informação que possibilite identificar
os autores ou instituições.
O texto pode ser escrito em português, espanhol ou inglês.
Respeita-se o estilo e a criatividade dos autores para a composição do texto, no
entanto, deve contemplar elementos convencionais como:
Introdução com definição clara do problema investigado e justificativa.
Métodos descritos de forma objetiva.
Resultados e discussão podem ser apresentados juntos ou em itens separados.
Conclusão.
Evitar repetições de dados ou informações nas diferentes partes do texto.
O texto completo deve conter:
Folha de apresentação com o título, que deve expressar clara e sucintamente o
conteúdo do texto, contendo no máximo 15 palavras.
Os textos em português e espanhol devem ter título na língua original e em inglês.
Os textos em inglês devem ter título em inglês e português.
Nome completo do(s) autor(es). Em nota de rodapé colocar as informações sobre
filiação institucional e titulação, endereço, telefone e e-mail para contato.
No caso de resultado de pesquisa com financiamento, citar a agência financiadora
e o número do processo.
Resumo em português e inglês ou em espanhol e inglês, com no máximo 700
caracteres, incluídos os espaços, no qual fiquem claros os objetivos, o método
empregado e as principais conclusões do trabalho.
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Não são permitidas citações ou siglas no resumo, à exceção de abreviaturas
reconhecidas internacionalmente.
Ao final do resumo, de três a cinco palavras-chave, utilizando os termos
apresentados no vocabulário
estruturado
(DeCS), disponíveis
em:
www.decs.bvs.br. Em seguida apresenta-se o texto.
Não utilizar notas de rodapé no texto. As marcações de notas de rodapé, quando
absolutamente indispensáveis, deverão ser sobrescritas e sequenciais. Exemplo:
Reforma Sanitária1
Depoimentos de sujeitos deverão ser apresentados em itálico.
Para as palavras ou trechos do texto destacados, a critério do autor, utilizar aspas
simples. Exemplo: ‘porta de entrada’.
Utilizar revisor de texto para identificar erros de ortografia e de digitação antes de
submeter à Revista.
Figuras, gráficos e quadros devem ser enviados em arquivo de alta resolução, em
preto e branco ou escala de cinza, em folhas separadas do texto, numerados e
titulados corretamente, com indicações das unidades em que se expressam os
valores e as fontes correspondentes. O número de figuras, gráficos e quadros
deverá ser, no máximo, de cinco por texto. Os arquivos devem ser submetidos um
a um, ou seja, um arquivo para cada imagem, sem identificação dos autores,
citando apenas o titulo e a fonte do gráfico, quadro ou figura. Devem ser
numerados sequencialmente, respeitando a ordem em que aparecem no texto.
Em caso de uso de fotos, os sujeitos não podem ser identificados, a menos que
autorizem, por escrito, para fins de divulgação científica.
EXEMPLOS DE CITAÇÕES
Para as citações utilizar as normas da ABNT (NBR 10520)
Citação direta:
A NOAS afirma que o PDR “fundamenta-se na conformação de sistemas
funcionais e resolutivos de assistência à saúde, por meio da organização dos
territórios estaduais em regiões/microrregiões e módulos assistenciais” (BRASIL,
2002, p. 9).
Citação indireta
Breihl e Grenda (1986) situaram o processo saúde-doença como resultante
de um conjunto de determinações que operam numa sociedade concreta,
produzindo nos diferentes grupos sociais o aparecimento de riscos, que se
manifestam na forma de perfis ou padrões de adoecimento.
EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS
As referências deverão ser apresentadas no final do artigo, seguindo as
normas da ABNT (NBR 6023).
Devem ser de no máximo 20, podendo exceder quando se tratar de revisão
sistemática. Abreviar sempre o prenome dos autores.
Livro:
FLEURY, S.; LOBATO, L.V.C. (Org.). Seguridade social, cidadania e saúde.
Rio de Janeiro: CEBES, 2009.
Capítulo de livro:
FLEURY, S. Socialismo e democracia: o lugar do sujeito. In: FLEURY, S.;
LOBATO, L.V.C. (Org).
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Participação, democracia e saúde. Rio de Janeiro: CEBES, 2009.
Artigo de periódico:
ALMEIDA-FILHO, N.A. Problemática teórica da determinação social da
saúde (nota breve sobre desigualdades em saúde como objeto de conhecimento).
Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 33, n. 83, set./dez. 2010, p. 349-370.
Material da internet:
CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE. Normas para publicação
da Revista Saúde em Debate. Disponível em: <http://www.saudeemdebate.org.br/
artigos/normas_publicacoes.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2010.
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
Os documentos relacionados a seguir deverão ser assinados e postados nos
correios ou digitalizados e anexados como arquivo:
1. Declaração de autoria e responsabilidade.
Segundo o critério de autoria do International Committee of Medical Journal
Editors, os autores devem contemplar as seguintes condições: a) contribuir
substancialmente para a concepção e o planejamento ou para a análise e a
interpretação dos dados; b) contribuir significativamente na elaboração do rascunho
ou revisão crítica do conteúdo; c) participar da aprovação da versão final do
manuscrito. Para tal, é necessário que todos os autores e coautores assinem a
Declaração de Autoria e de Responsabilidade, conforme modelo disponível em:
http://www.saudeemdebate.org.br/artigos/index.php.
2. Conflitos de interesse
Os trabalhos encaminhados para publicação deverão conter informação
sobre a existência ou não de conflitos de interesse. Os conflitos de interesse
financeiros, por exemplo, não estão relacionados apenas ao financiamento direto da
pesquisa, mas também ao próprio vínculo empregatício. Caso não haja conflito,
inserir a informação “Declaro que não houve conflito de interesses na concepção
deste trabalho” na folha de apresentação do artigo será suficiente.
3. Ética em pesquisa
No caso de pesquisa que envolva seres humanos nos termos do inciso II da
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde - pesquisa que, individual ou
coletivamente, envolva o ser humano de forma direta ou indireta, em sua totalidade
ou partes dele, incluindo o manejo de informações ou materiais –, deverá ser
encaminhado documento de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que
a aprovou.
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Avenida Brasil, 4.036, sala 802
CEP 21040-361 – Manguinhos, Rio de Janeiro (RJ), Brasil
Tel.: (21) 3882-9140/9140
Fax: (21) 2260-3782
E-mail: revista@saudeemdebate.org.br
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ANEXO C- Solicitação de Treinamento
SOLICITAÇÃO DE TREINAMENTO
1. IDENTIFICAÇÃO
Atividade
Período de Execução
Horário
Local
Coordenação do Evento
Número de Participantes
Instrutor(a)
2. JUSTIFICATIVA

3. OBJETIVOS
Objetivo Geral
Objetivo Específico

o envolvimento dos trabalhadores e usuários no processo de construção de propostas.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

5. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Previsto
Material

Lanche

Instrutor

Recursos Áudio Visuais

Hotel

Transporte

Diárias

Por pessoa
Total

Observações
6.Assinatura Solicitante

7.Assinatura Chefia Imediata

8.Assinatura Secretário
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ANEXO D- Avaliação de Juízes

Itens a serem avaliados
Aparência
*
Tipo de atividade
educativa

Atividade educativa com usuário com enfoque
na promoção, prevenção ou recuperação da
( ) Adequado
saúde
( ) Inadequado
Atividade educativa entre os trabalhadores que
emergiram do campo
( ) Adequado
( ) Inadequado
Atividade educativa entre os trabalhadores e ( ) Adequado
usuários
( ) Inadequado
Reuniões gerenciais/administrativas

Público-alvo

Áreas específicas
Equipe de enfermagem
Equipe multiprofissional
Comunidade
Trabalhadores e comunidade
Trabalhadores, comunidade, universidade

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Adequado
) Inadequado
) Adequado
) Inadequado
) Adequado
) Inadequado
) Adequado
) Inadequado
) Adequado
) Inadequado
) Adequado
) Inadequado
) Adequado
) Inadequado

Pertinência
**

Compreensão
***

( ) Sim ( ) Não

( ) Adequado
( ) Inadequado

( ) Sim ( ) Não

( ) Adequado
( ) Inadequado

( ) Sim ( ) Não
( ) Sim ( ) Não
( ) Sim ( ) Não
( ) Sim ( ) Não
( ) Sim ( ) Não
( ) Sim ( ) Não
( ) Sim ( ) Não
( ) Sim ( ) Não

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

Sugestão

) Adequado
) Inadequado
) Adequado
) Inadequado
) Adequado
) Inadequado
) Adequado
) Inadequado
) Adequado
) Inadequado
) Adequado
) Inadequado
) Adequado
) Inadequado
) Adequado
) Inadequado
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Estratégias de
ensino

Local de
ocorrência da
atividade
educativa

Origem da
demanda pela
atividade
educativa

Metodologia participativa (discussão em
grupo, oficinas de trabalho, aula
expositiva dialogada, dinâmicas de ( ) Adequado
grupo, atividades práticas)
( ) Inadequado
Metodologia
tradicional
(palestras,
( ) Adequado
seminários, aula expositiva)
( ) Inadequado
Externa
( ) Adequado
( ) Inadequado
Interna
( ) Adequado
( ) Inadequado
Externa
com
participação
da ( ) Adequado
comunidade
( ) Inadequado
Externa (solicitações de pessoas ( ) Adequado
externas a equipe)
( ) Inadequado

( ) Sim ( ) Não

( ) Adequado
( ) Inadequado

( ) Sim ( ) Não

( ) Adequado
( ) Inadequado

( ) Sim ( ) Não

(
(
(
(
(
(
(
(

( ) Sim ( ) Não
( ) Sim ( ) Não
( ) Sim ( ) Não

) Adequado
) Inadequado
) Adequado
) Inadequado
) Adequado
) Inadequado
) Adequado
) Inadequado

Interna (emergiu do campo)

( ) Adequado
( ) Sim ( ) Não ( ) Adequado
( ) Inadequado
( ) Inadequado
Interna/exte,rna
( ) Adequado
( ) Sim ( ) Não ( ) Adequado
( ) Inadequado
( ) Inadequado
Finalidade da
Atualização técnica dos trabalhadores
( ) Adequado
( ) Sim ( ) Não ( ) Adequado
atividade
( ) Inadequado
( ) Inadequado
educativa
Mudança de práticas de saúde e ( ) Adequado
( ) Sim ( ) Não ( ) Adequado
melhoria da qualidade do serviço
( ) Inadequado
( ) Inadequado
Duração
Curta < 20 horas
( ) Adequado
( ) Sim ( ) Não ( ) Adequado
( ) Inadequado
( ) Inadequado
Média 21 a 60 horas
( ) Adequado
( ) Sim ( ) Não ( ) Adequado
( ) Inadequado
( ) Inadequado
Longa > 61 horas
( ) Adequado
( ) Sim ( ) Não ( ) Adequado
( ) Inadequado
( ) Inadequado
Adaptado do estudo de TERRA, 2010
Critérios de Avaliação
*Aparência= o instrumento apresenta-se de forma didática e com boa apresentação/formato (boa aparência)?
** Pertinência= os itens do instrumento estão em coerência ao tema investigado e permite alcançar o objetivo do instrumento?
*** Compreensão= os itens do instrumento possui uma linguagem de fácil leitura e compreensão?
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ANEXO E-. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Para o Juiz

Prezado (a) Professor (a):

Vimos solicitar a participação no estudo “ATIVIDADES EDUCATIVAS NA REDE DE
SAÚDE NA PERSPECTIVA DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE”.
Sua colaboração consiste em responder ao formulário (anexo II) que extraíra os dados do instrumento
(anexo I). O objetivo é analisar a facilidade de leitura, clareza e abrangência do mesmo (itens:
aparência, pertinência e compreensão).
Esclarecemos que é assegurado o sigilo total sobre sua identidade e que você tem direito de
deixar de participar da pesquisa, em qualquer momento, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo.
Poderá solicitar esclarecimentos quando sentir necessidade e sua resposta será respeitosamente
utilizada em trabalhos e eventos científicos da área da saúde, sem restrições de prazo e citações, desde
a presente data. Caso concorde em participar, é preciso assinar este termo, que está em duas vias, uma
delas é sua e outra do pesquisador.
Antecipadamente, agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

___________________________

____________________________________

Mestranda Ludmila Grego Maia

Profª. Drª. Ida Helena F. Menezes

Autor da pesquisa

Orientadora

Contato:
Ludmila: lgregomaia@yahoo.com.br tel. (64) 9292-8292
Ida Helena: idahelenamenezes@gmail.com Tel. (62) 9975-2817
Endereço: Rua 235 esq. com 5ª Avenida s/n Setor Universitário - Goiânia Goiás CEP 74605-050.
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ANEXO F- Instrumento anexo Portaria n0 278 de 27 de fevereiro de 2014.
ANEXO
Ministério da Saúde
Subsecretaria de
Assuntos
Plano de Trabalho da Ação
Administrativos
de Educação
Coordenação-Geral
de Gestão
de Pessoas
1. NOME DA AÇÃO
2. JUSTIFICATIVA (Como a ação de educação poderá atuar enquanto
estratégia de enfrentamento
diante da análise de contexto dos problemas identificados pelas equipes no
processo de trabalho).
3. OBJETIVO DA AÇÃO
4. METODOLOGIA
5. RESULTADOS ESPERADOS
6. PARTICIPANTES (nº de participantes, identificação do perfil e áreas de
atuação).
7. TITULAÇÃO/CERTIFICAÇÃO A SER CONFERIDA (se for o caso)
8. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
Avaliação do aprendizado:
Avaliação da ação:
9. DADOS GERAIS
Carga horária:
Custos:
Financiamento:
Cronograma de execução financeira:
(anexar a este plano de trabalho, a planilha de custo/memória de cálculo da
ação).
Material pedagógico a ser fornecido:
Dados da instituição parceira ou do instrutor, quando for o caso (incluir
contatos: telefones,
endereço e e-mail):
10. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE EDUCAÇÃO
(incluir contatos: telefones, endereço e e-mail)
Declaro que as informações acima são a expressão da verdade.
____________________________ ________________________________
(Local e Data) (Assinatura)
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